
-     - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 7(123)2020 r. 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Rozenek 
- do represjonowanych 

Duda 
- o wyjściu z FSSM RP 

Czarnecki 
- riposta do „wyjścia” 

Makowski 
- o sumieniu 

Malicki 
- uwagi do statutów 

- ma refleksje 
- po… wszystkim 

- o tym, że źle dzieje się 

„Ryś” 
- o wartościach 

Czuchnowski 
- o rentach 

Szymański 
- o stękaniu 

- ma reminiscencje 
- do prezesów pisze 

Sadowski 
- o zabawach w kota i... 

Kowalewicz 
- o plebiscycie 
- od Redakcji trochę 

Wyszyński 
- o wędkowaniu 

- o powrocie poczty 

Jastrzębski 
- o „Kołtunach” 

- o cudach niemal. 
 

 

 

Limeryk rocznicowy 
 
Smutny finał świętowania 
Dawnych działań, wspomagania. 
Poszli w różne strony sobie. 
Każdy dla się rzepkę skrobie 
Chce dla siebie wygrywania! 

         JKK 
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Od Redakcji 

W iele się zdarzyło w minionym miesiącu. 

Mnogość rocznic i ważkość podjętych de-
cyzji mogą powodować przekonanie, że 

sierpień jest jakimś miesiącem granicznym, miesią-
cem który, z jednej strony jest świadkiem „przelania 
się czary goryczy”, a z drugiej determinacji do podję-
cia kardynalnych decyzji. 
 Zorientowani „w czym rzecz” wiedzą, że chodzi 
o podjęcie na posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP 
w Płońsku uchwały o „wyjściu” ze struktur Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Decyzja ta, 
którą jeden pan na FB nazwał niemoralną, w sensie: 
nie zakładaliście Stowarzyszenia nie macie prawa 
moralnego decydowania „o wyjściu”. Tak jakby przy 
„zakładaniu” przed 30. laty Stowarzyszenia wiado-
mym było, że w Federacji mamy być na nasze dobre 
złe.  
 Jeżeli chodzi o moralność, to mam wrażenie, 

że powody „wyjścia”, wyłuszczone w „Liście” 

https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z
-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-

sprawie-zawieszenia-czlonkostwa wskazują 

wprost i bezpośrednio na moralność twórców 

tej sytuacji. Takich „podprogowych” działań nie 

stosuje, ba!, nie powinno stosować się, do 
przyjaciół, do tego Stowarzyszenia z którego się 

wyszło, do tych, którzy stanowili najbardziej 

przyjazne środowisko przy tworzeniu Federacji. 

Wszelkie insynuacje wskazujące na: 

„rozbijactwo”, „dzielenie środowiska”, 

„osłabienie siły wspólnoty mundurowych” są o 
tyle prawdziwe, co marzenia o wspólnej repre-

zentacji służb mundurowych w jakimkolwiek 

gremium. 

 Przykładów na tak podzielone środowisko 

„służb mundurowych” można tylko doszukać 
się paraleli w mnogości stowarzyszeń różnych 

rodzajów wojsk, a wiem - skądinąd - że po-

wstają kolejne stowarzyszenia. Kolejne które 

nie zamierzające być członkami Federacji. 

 Czołobitnie, i z całym szacunkiem dzię-

kuję działowi prawnemu Federacji. To jest naj-

ważniejszy dział federacyjnego działania. 

P 
amiętacie Państwo to rocznicowe wyda-

nie monografii Piotra Styczyńskiego z 

Krakowa? Księgi obejmującej zaznaczony 
w tytule okres istnienia SEiRP w całej Polsce. 

 Wiem, że to dzieło czyta się wyrywkowo 
szukając odniesień do „swoich” terenów, znajo-

mych ludzi i działań, ale proszę mi wierzyć, że 

ta „cegła”, bo waży sporo, jest jedyną taką 

książką, która zebrała na blisko 500 stronach i 

100 stronach ilustracji, wszystko to co się 

działo w tym okresie, działo, było najważniejsze 
i powinno być zapamiętane. 

 Już sama ewolucja organizacyjnego 

znaczka, pokazana na pierwszej okładce książ-

ki, informuje o przemianach, jakich doznało 

Stowarzyszenie. 
Jerzy K. Kowalewicz 

Spis treści miesięcznika 
  2. Od Redakcji            – Jerzy K. Kowalewicz 
  3 List Andrzeja Rozenka  
  4. Życzenie dla mundurowych           - Andrzej Duda 
  5. Życzenia dla Policjantów z okazji ich Święta  
             – Jerzy K. Kowalewicz 
  6. Życzenia z okazji 30lecia powstania SEiRP – Zdzi-
sław Czarnecki 
  7. List do Zarządu FSSM RP           - Andrzej Duda 
17. List Zarządu Federacji SSM RP  
     – Zdzisław Czarnecki 
20. Obrachunek sumienia     – Bohdan Makowski 
21. Uwagi do Statutu SEiRP i FSSM RP  
              – Mieczysław Malicki 
22 O wartościach które zanikają   – „Dziki Ryś” 
23. Refleksje przed II turą.            – Mieczysław Malicki 
24. Po… wszystkim             – Mieczysław Malicki 
26. Źle się dzieje.            – Mieczysław Malicki 

26. Jak dostać rentę?           – Leszek Czuchnowski 
28. Powyborcze stękanie             – Marcin Szymański 
29. Ostatni dzwonek. Cuda i przebudzenie  
             – Janusz Maciej Jastrzębski 
30. Reminiscencje powyborcze  – Marcin Szymański 
31. Zabawa w kota i dezubekizację  
             – Sławomir Sadowski 
33. List do prezesów             – Marcin Szymański 
34. 100-lecie plebiscytu na Warmii i Mazurach  
            – Jerzy K. Kowalewicz 
36. Świąteczne wędkowanie na bulwarze  
     – Karol Wyszyński 
37. 75. Rocznica powrotu Poczty Polskiej  
       – Karol Wyszyński 
39. „Kołtuny”    Janusz Maciej Jastrzębski 
44. Stanisław Stefanowicz 

***** *** 

https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa
https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa
https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa
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N 
ie bez znaczenia dla, tzw. 
utrwalenia, czyli zapozna-
nia się z historią SEiRP 

jest opracowana przez Jana Pytla 
broszura ogarniając swoim opi-
sem, bardziej skrótowo, to co się 
wydarzyło w latach 1990 -2010. 
Dlaczego „nie bez znaczenia”? 
Dlatego, że to jest druga i ostat-
nia monografia. Ostatnia, gdyż na 
25. lecie,- i już wiem, że na 
30.lecie podobnej monografii nie 
wydamy. 

J 
ako, że jest to dział „Od Re-
akcji” mogę sobie pozwolić 
na osobistą sugestię nama-

wiającą do tego, by każdy z was, z 
nas, spisywał swoje przeżycia, 
wspomnienia, większe czy mniej-
sze przygody i sukcesy oczywi-
ście. Pamiętajcie Państwo, że je-
żeli tego nie zapiszecie, nie opo-
wiecie innym co zrobiliście warto-
ściowego w życiu. Wasi wnukowie 
nie będą o tym wiedzieć. 
  

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Represjonowani! 
Jak zawsze, w każdą miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej,  

zwracam się do Was w formie listu. 

J 
estem, tak jak Wy, rozczarowany wynikiem wyborów prezydenckich. Andrzej Duda pozo-
stanie na drugą kadencję prezydentem. Starałem się zrobić co w mojej mocy, żeby nie 

dopuścić do tej reelekcji. Tak jak większość z Was się starała i walczyła w całej kampanii. 

 Przykładem heroicznego wręcz zaangażowania w kampanię wyborczą była aktywność 

naszego kolegi Alfreda Serkiesa. Walczył w pierwszej turze o jak najlepszy wynik kandydata 

lewicy, a od pierwszego dnia drugiej tury ruszył wspierać kandydata opozycji. Takich postaw 
było wiele, byliście aktywni, zmobilizowani i daliście z siebie wszystko. Za to bardzo Wam dzię-

kuję. 

 Nie doszło do zmiany, ale nie traćmy nadziei. Wciąż możemy liczyć na niezależnych sę-

dziów i ich poczucie sprawiedliwości. 

 Wraz z (niestety) niewielką grupą represjonowanych byłem 15 lipca pod Trybunałem 

Konstytucyjnym. Była z nami posłanka Lewicy Hanna Gil-Piątek, był przewodniczący FSSM 
Zdzisław Czarnecki oraz przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankow-

ski. Nie. Nie miałem złudzeń. Trybunał Konstytucyjny nawet za poprzednich rządów stchórzył 

i nie obalił ewidentnie niekonstytucyjnej ustawy z 2009 r. (Andrzej Rzepliński). Teraz TK jest 

tak bardzo upolityczniony, że z góry wiadomo jaki będzie wyrok. Mimo to, chcemy tego wyro-

ku, żeby wszystkie sądy mogły wreszcie ruszyć z rozpatrywaniem odwołań. Tymczasem rozpra-

wa przed TK została przerwana do 18 sierpnia. 
 To zła wiadomość, szczególnie dla ludzi starszych i schorowanych. Odeszło już ponad 

1200 represjonowanych, bo czas nie jest po naszej stronie. Dlatego odwlekanie wyroku TK jest 

nieludzkie i nosi znamiona znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad grupą ludzi w po-

deszłym wieku. Wstyd! 

 Moi drodzy! Wytrwajcie! Nadejdzie czas, gdy Wasze świadczenia zostaną przywrócone, a 
wszyscy którzy krzywdzili emerytów mundurowych poniosą zasłużoną karę. Jestem przekona-

ny, że nadejdzie taki czas! Ze swej strony obiecuję, że nigdy o Was nie zapomnę. Będę przypo-

minał o Waszej krzywdzie przy każdej nadarzającej się okazji, tak jak to robiłem dotychczas. 

 Póki co, walczmy w sądach, wspierajmy się nawzajem, organizujmy samopomoc. Polacy 

przetrwali wiele trudnych i tragicznych rozdziałów historii - rozbiory, wojny i okupację. Czas 

rządów PiS też przeminie.  

Jeszcze będzie przepięknie! 
  

Andrzej Rozenek  
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Koleżanki i Koledzy, Członkowie Stowarzyszenia, Sympatycy, 

Drodzy Emeryci i Renciści wraz z Rodzinami, 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych ma 30 lat! 

 
 Mjr w st. spocz. Adam Chatliński i skupiona wokół niego grupa inicjatywna w Szczecinie sprawili, 
że Stowarzyszenie powstało, a inni ludzie dobrej woli podjęli trud pracy na rzecz i dla dobra naszego 
środowiska. 
 
 Wielu z nich nie ma już wśród nas i szczególnie teraz, w rocznicę naszego istnienia – wracamy 
do nich myślą. Od nich właśnie przejęliśmy wspólnotę, którą założyli, a my przekażemy ją naszym na-
stępcom. 
Dzień 16 lipca 1990 r., w którym sąd zarejestrował  Stowarzyszenie to symboliczna data naszego po-
wstania.  
 
T amten czas był trudny z uwagi na przemiany ustrojowe w Państwie, które odcisnęły się nie tylko 
na losach wielu naszych rodzin ale i na naszej drodze zawodowej – rodząc nadzieję ale i obawy o przy-
szłość. 
 
 Niestety, okres minionych 30 lat nie złagodził tych obaw, gdyż dwukrotnie sięgnięto po emery-
tury i renty - wypracowane, często z narażeniem zdrowia i życia. Pozostali z nas, którym świadczeń 
nie odebrano nie pozostają obojętni na los dotkniętych ubóstwem. 
 
  Nasze Stowarzyszenie skupia obecnie ponad 20 tysięcy członków. W Statucie zapisaliśmy, że 
będziemy dbać o członków Stowarzyszenia i integrować nasze środowisko – i to robimy. 
 
  Nie zawsze jest to łatwe, gdyż my sami, jako emeryci i renciści często potrzebujemy opieki – to 
jednak wiemy, że już choćby sama świadomość przynależności do Stowarzyszenia daje poczucie 
wspólnoty, a spotkania z koleżankami i kolegami to czasem więcej niż najlepszy lek. 
 
 Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, wiele i wielu z nas, bezinteresownie poświęca własny czas, na 
rzecz innych. Nie zawsze przychodzi nam działać w przyjaznym środowisku, proszę jednak nie usta-
wajmy, bo nie ma nic ważniejszego niż pomoc drugiemu człowiekowi i nigdy nie traćmy tego celu z pola 
widzenia. 
 

 Dziękuję wszystkim, którzy ciężko pracują w ramach naszych struktur, dziękuję za bezintere-
sowność, cierpliwość, za to że nie dajecie się zniechęcić i bronicie naszego dobrego imienia. 
Życzę nam wszystkim długich lat w zdrowiu, pokrzywdzonym życzę doczekania sprawiedliwego roz-
strzygnięcia   ich   spraw. 

Jeszcze będzie przepięknie! 
 

Prezes ZG SEiRP 
 

Antoni Duda  
Warszawa, 16 lipca 2020 roku 
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Pan nadinsp. Tomasz Klimek 
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie 

 

Z okazji Święta Policji 
Na Pana ręce składam serdeczne życzenia 

bezpiecznej służby, zadowolenia  
z jej pełnienia, 

ku pożytkowi Polski i Polaków. 
Życzymy sukcesów zawodowych, 
ich doceniania przez przełożonych 

i jak najlepszego zdrowia w dobie pandemii. 

Wszystkiego Najlepszego! 
 

Prezes Zarządu Oddziału SEiRP 
w Olsztynie 

Jerzy K. Kowalewicz 
Olsztyn 24 lipca 2020 r. 

STOWARZYSZENIE 
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
W OLSZTYNIE 

10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41, Tel. 89 522 56 00, 519 340 
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N 
iewątpliwie takie obiecan-
ki w ich imieniu składali 

także ich sztabowcy. To 
właśnie stronnicy Biedronia, a 
zwłaszcza Czrzasty twierdził, że 

jak onże, tzn. kochający inaczej 
wygra, to te wszystkie ustawy pt. 
dezubekizacyjne pójdą się … wia-
domo co robić. Jednak onże , ten 
nie trafiony, jak poprzednio ogó-
rekiem w płot już taki nie był. 
Czy to miał odrobinę sumienia 
aby nie kłamać, czy to był na tyle 
realistą, i zdawał sobie sprawę, że 
z tego jego kandydowania nic nie 
będzie, lecz najprościej mówiąc i 
w miarę realistyczne można po-
wiedzieć, ze w tym temacie kla-
sycznie strusieł. Zdał sobie spra-
wę, że temat jest mało chodliwy, 
a nawet nie smaczny. Co z tego, 
że głosowaniem całej ówczesnej 
prawicy pierwsza i druga ustawa 
była podjęta właśnie głosami 
m.in. Platformersów. To nic, że 
tysiące funkcjonariuszy i ich ro-
dziny doprowadzone zostały nie-
kiedy do skrajnego ubóstwa. To 
nic, że były to „około towarzyszą-

ce” przesłanki do niespodziewa-
nych zejść naszych Koleżanek i 
Kolegów, którzy stali się zbędnym 
społeczeństwem. (Nie wiem czy 

pamiętają Szanowni Czytelnicy, 
że komisja nawiedzonego Rokity 
jakoś nie mogła doszukać się na-
wet takiej ilości osób poległych w 
walce z Komuną). Biedroń zapyta-
ny wprost „czy przywróciłby przy-
wileje emerytalne esbekom” 
udzielił jak to większość polity-
ków stosuje: chwytu tzw. odpo-
wiedzi wymijającej. „Takich osób, 

których te ustawy dotyczą jest 
niewiele, nawet bardzo niewiele , 
a generalnie dotyczy to praw na-
bytych bibliotekarek, i urzędników 
PESL-u… z którymi Państwo na 
coś się umówiło (chodzi chyba o 
art. 8a drugiej ustawy)”. Mimo 
tego wielu z nas jako zwolennicy 
SLD (jeden z trzech koalicjantów 
zjednoczonej lewicy) głosowało na 
niego (tak przynajmniej mi się 
wydaje). Czy to coś dało, jak wi-
dać chyba nie, bo tych głosów 

naskrobano na niego jakoś nie 
nachalnie dużo. I najprościej mó-

wiąc kolejny raz postawiliśmy na 
nie tego konia co trzeba, pomimo 
wcześniejszych sygnałów (o czym 

moje skromne zdanie też w prze-
szłości wyartykułowałem byłem). 
 Ostatnio rozesłane zostały 
wici, że ZG SEiRP wycofuje się z 
członkostwa w Federacji Służb 
Mundurowych z powodu przekrę-
tu w pośrednictwie ubezpieczeń 
zbiorowych (szczegóły, a raczej 
uchwałę w tym temacie będzie 
można wyczytać na stronie ZG 
SEiRP). Najprościej mówiąc w 
uzasadnieniu uchwały wyczytać 
można było, że chodzi konkretnie 
o kasę – prowizję od obsługi 
ubezpieczonych emerytów. Pal 
licho tą kasę i nawet te ubezpie-
czenia. Każdy jak to kiedyś po-
wiedział Leszek M. ten od nie tra-
fionego ogórka, każdy powinien 
ubezpieczyć się sam, lecz problem 
tkwi w czymś innym. 
 Tak na prawdę nie mogłem 
znaleźć odpowiedzi na proste py-
tanie: Do czego ma służyć ta Fe-

deracja, poza wielkimi tytułami 
zarządu (Prezydent i Zastępcy 
Prezydenta - tytuł „Prezydenta 

FSSM RP” zmieniono uchwałą 
Zarządu Głównego Federacji, na 
„Przewodniczącego” - przypis re-
dakcji). Emeryci naszego resortu 

stanowią 75% członkostwa Fede-
racji. Co w ogóle nam federacja 
zrobiła? Po co nam taki twór, któ-
ry tak na prawdę nie odniósł na-
macalnych sukcesów, jedynie 
bicie piany? W moim odczuciu 
stanowi on skrzynkę kontaktową 
w trakcie kampanii wyborczych, 
to tam namawia się do głosowa-
nia na „naszych kandydatów” 
Tyle i aż tyle. Czarzasty, jak była 
kampania do sejmu tam kierował 
swoje apele. Osobiście rozmawia-
łem z nim w kwestii uaktywnienie 
emerytów wojskowych na terenie 
Giżycka i Węgorzewa (łącznie za 

PRL-u było 15 jednostek – nume-
rycznie, stąd też braci emeryckiej 
- wojskowej jest od liku). Przy 
rozmowie obecny był też, były 

senator płk rez. Pietrzak z Węgo-
rzewa. I co? I nic!. To właśnie 
federacja w takich przypadkach 
powinna działać w celu wykorzy-
stania takiego potencjału ludzkie-
go (w tym stanie rzeczy nikogo 
nie powinno dziwić, że w obwo-
dzie Giżyckiej Wyspy – zamiesz-
kałej w 80 % przez czynnych żoł-

nierzy i emerytów pisiory dostały 
najwięcej głosów). Na dodatek 
skończyło się na tym, że Antoś od 

Werwolf-u i Tupolewa pogonił na 
zbity pysk trzy Koła Emerytów 
Wojskowych z Kasyna Garnizono-
wego (za korzystanie z lokali pła-
cili nie mały czynsz) w przeciągu 
24 godzin (nawet sądowe eksmi-
sje nie są wykonywane w takim 
tempie). Gdzie była federacja, aby 
stanąć w obronie tych emeryto-
wanych sołdatów. Z duszą na 
ramieniu czekałem, kiedy to nas 
pogoni się z naszych pomieszczeń 
w Komendach Policji. Jednak to, 
że jeszcze mamy możliwość ko-
rzystania z tych pomieszczeń za-
wdzięczamy dobrym stosunkom 
właśnie SEiRP każdego szczebla z 
kierownictwem jednostek tereno-
wych, wojewódzkich.  
 Przypomnę kwestie bokso-
wania się z cieniem w kwestii 
wspomnianych wyżej bandyckich 
ustaw. O tym również pisałem, ze 
totalnym nieprozumieniem jest 

tworzenie podziałów w naszych 
szeregach na tych od telefonów, 
podsłuchów, obserwacji, wcze-
śniej pozytywnie zweryfikowa-
nych itd. To właśnie Federacja 
chwali się, że niektóre sprawy są 
wygrywane na bazie art. 8a. Ko-

goś pokręciło. Osoby, które wy-
grywają z MSWiA na bazie tego 
przepisu są wrzodem na naszym 
środowisku, to oni byli Bolkami w 
naszych szeregach. To oni działa-
jąc chytrze (ich zdaniem) na czas 
tworzyli sobie szansę na prze-
trwanie w przyszłości na zasadzie 
Panu Bogu świeczkę i…, to są ich 
sukcesy (były przypadki, że nawet 
pisiory poznali się na ich kombi-
nacjach i emerytur nie dostali, o 
czym też byłem pisałem w prze-
szłości). Paranoja.  
 Uważam, i zdania nie zmie-
niam, obie ustawy należy unie-
ważnić. Nie może tak być, aby 
głosowanie na korytarzy z naru-
szeniem prawa było podstawą do 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

Obrachunek sumienny. 

W momencie kiedy to rozpoczęła się Wielka Pardubicka gonitwa do 
najważniejszego fotela w Polsce, wszyscy pretendenci do tego stoł-
ka składali, każdy na swój sposób, obiecanki, które jak życie nie-
jednokrotnie wykazało w dużej mierze były tylko na etapie goni-
twy. 

Bohdan Makowski 
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upodlenia ludzi. Taki kierunek 
wydawać by się mogło z początku 
przyjęło nasze Stowarzyszenie. 
Jednak poprzedni Prezes 
(zaliczany do grona pozytywnie 
zweryfikowanych) pozwolił, że 
doprowadzono do tych niepożą-
danych podziałów. A można było 
inaczej?.  
 Daleko nie sięgając nasz 
Kolego Malicki. Znając jego elo-
kwencję i takie trzeźwe spojrzenie 

na rzeczywistość można było by 
się spodziewać, że on wyłączy się 
z SEiRP, utworzy nowe stowarzy-

szenia już innych członków (to 
takie akademickie rozważanie), 
lecz on nadal czuje się kumplem 
wszystkich , którym te bandyckie 
ustawy dowaliły. Można? Można!  
 Podsumowując dzisiejsze 
rozważania pod tytułem czemu 
ma służyć Federacja i czy w ogóle 
jest ona potrzebna zadam kolejne 
retoryczne pytanie: po co dublo-
wać kwestie, które realizowane są 
przez SEiRP.  
 W dobie obecnej wykluwa 
się inny problem. Jakie losy cze-
kają SEiRP. „Młodzi emeryci” po-
bierający emerytury rzędu 4.000 
zł dodatkowo podejmują pracę. 
Nie mają czasu na spotkania, 
które nic nie wnoszą. W czasach 
kiedy był fundusz socjalny na 
imprezy integracyjne jeszcze lu-
dzie się garnęli. Stopniowo zosta-
liśmy pozbawieni kwestii, które 
pozwalały na integracje, przycią-

ganie emerytów. Moim głosem na 

puszczy były sugestie opiniowa-
nia wniosków o zapomogi. My 
wiemy czy osoba ubiegająca się o 
zasiłek ma warunki uzasadniają-
ce przyznanie mu zapomogi. Dys-
ponent funduszem socjalnym 
(naszym) nie godzi się na udział 
członków SEiRP przy podejmowa-
niu decyzji o zapomogi. To też 
byłby argument do wstępowania 
do SEiRP. I co i nic. Nawet nie 
wiemy jakie osoby dostały wspar-
cie z terenu naszej Koła. Są to z 

pozoru drobne wydawać by się 
mogło nie istotne kwestie, jednak 
obecnie trudno jest nam znaleźć 

odpowiedź na proste pytanie:  
„Co mi da przynależność  
do SEiRP??!! 

 Nasz Zarząd (Koła - przypis 
redakcji) doszedł do tragicznego 
wniosku: z chwilą kiedy to dojdzie 
do kolejnych wyborów (po którejś 
tam kadencji) odejdziemy dając, 
szansę naszym następcom do 
aktywności twórczej, Koło nasze 
rozpadnie się. Nie jest to takie 
klasyczne bałwochwalstwo. Taka 
jest rzeczywistość. Od trzech lat 
nie możemy skompletować auto-
busu (raptem 30 osób) na kilkud-
niową wycieczkę pomimo stwo-
rzenia dogodnych możliwości do-
finansowania. (Mając 4000 zł 
emerytury nikt nie liczy na dofi-
nasowanie). 

 Na zakończenie dodam 
tylko, że decyzja ZG SEiRP o 
odejściu z Federacji jest ze 
wszech miar słuszna. Warto do-
dać, że fakt o nadużyciach – prze-

krętach finansowych stawiają 
Federację, a zwłaszcza jej naczel-
ny Zarząd w bardzo negatywnym 
świetle i z takimi reprezentantami 
naszej społeczności w żadnym 
przypadku nam nie po drodze. 
 Jeszcze nie zarażony wiru-
sem chyba, że zboczeniem pod 
tytułem szukanie normalnośc:  
 

Bohdan Makowski  
s. Władysława 

PS. 

O tym, że lewica i jej zwolennicy 
nie stanowią nawet najmniejszego 
zagrożenia nowej niby to słusznej 

władzy świadczy prosty przykład. 
Czy ktoś słyszał pyskówki, że to 
lewica składająca się z byłych 
Komuchów i Ubeków (Esbeków) 
coś tam miesza – zdecydowane 
nie. W tym czasie znaleziono no-
wego chłopca do bicia. I nie jest 
to cyklista, Żyd, komunista lecz 
… ideologia LGBT. Dwie pieczenie 
w jednym podaniu. Konserwatyw-
ny elektorat (czytaj klerykalny) 
zagłosuje przeciw, a i niektórym 
kandydatom powściągliwie wypo-
wiadającym się w tym temacie się 
dostanie. W dobie obecnej kam-
pania, jakiekolwiek tematyki, to 
nie dyskusja na argumenty, to 
rozgrywka pijarowska, czysto 
handlowa, tak ja w przypadku 
wariackich sprzedaży niby pro-
mocyjnych np. odkurzaczy, garn-
ków itp. fantów. Ważne jest to 
aby klienta otumanić, aby kupił 
to co mamy do sprzedania. 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

O 
czywiście to my zgłaszamy a 
Wy, członkowie Zarządu Głów-
nego czy Delegaci na Zjazdach 

głosy dołów uwzględniacie albo je – 

siłą waszej bliskości- autorytatywnie 
odrzucacie. Co jest błędem ale jest 
zgodne z zasadą „gdy mnie wybiorą 
gdziekolwiek to ja jestem najważniej-

szy i najmądrzejszy”. 
Co widzę na dziś złego w samym 
SEiRP: 
-  sami sobie  myjc ie  głowy 

(niekoniecznie abyśmy to słyszeli czy 
czytali) w temacie związanym ze 
zmianami w SEiRP pod wodzą jeszcze 
Czarneckiego w aspekcie ubezpieczeń 

na życie; 
- dlaczego uchwała o zawieszeniu 
podjęta jest 29-30 czerwca 2020, a 

na stronie SEiRP nie ma nic poza 
samym stwierdzeniem, że coś takiego 
było. Boicie się pokazać szczegóły? 
- jakiś czas temu były w jednej z za-

kładek ślady po dyskusjach ad 
uczestnictwa  przedstawicieli SEiRP 
w pracach Federacji – głosy np. pre-
zesa Dudy ad OOP w Federacji, była 

zakładka „Opinie i polemiki” – na dziś 
nie ma, dlaczego? Generalnie strona 
SEiRP jest w wielu tematach 
„martwa” lub delikatniej „przezornie 

milcząca”. Panuje nadal przekonanie, 
że stowarzyszenie tego typu musi być 
apolityczne? Wielu tematów nie ru-
szacie wiedząc doskonale, że one są, 

istnieją, tkwią w naszym środowisku; 
-  j e s t  n a  s t r o n i e  S E i R P 
„rejestr uchwał Zarządu Głównego 

(2014 - 2019), uchwał NZD 2017, 

2018, uchwał KZD 2018, uchwał 
NKZD 2019” – dostęp chroniony. A co 
tam takiego jest, że dostęp jedynie 
dla wybranych? 

-dlaczego nie prowadzicie w samych 
dołach stowarzyszenia dyskusji a 
przynajmniej „burzy mózgów” na 
temat zapisów statutowych Stowarzy-

szenia ale i Federacji? Połknęliście 
wszystkie rozumy? 
- w statucie SEiRP oraz Federacji 
winny się znaleźć punkty stanowiące 

o warunkach w których można zasto-
sować procedury impiczmentu. Nale-
ży także zaakcentować znaczenia 
działań Komisji Rewizyjnej. 

 
 

To tak na gorąco. 
Mieczysław Malicki 

Wkurzony 
 

Uwagi do statutu SEiRP jak i Federacji 

W świetle ostatnich wydarzeń w szczególności uchwały ZG SEiRP 
o zawieszenia członkostwa w Federacji Stowarzyszeń Służb Mun-

durowych uwag mam trochę. 

Mieczysław Malicki 
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D 
ysproporcja jest widoczna 
na każdym kroku. Prezy-
dencka limuzyna pędzi, za 

nią podążają funkcjonariusze 
SOP. Bez litości taranują kolejne 
samochody. Pan Prezydent z 
uśmiechem wychodzi do dzienni-
karzy i mówi… szukacie sensa-
cji ? przecież w tym samochodzie 
mnie nie było… Całe szczęście, że 
rodzina która zderzyła się z sa-
mochodem ochrony przeżyła. 
„Słońce Bieszczadów” przeżyło i 
to jest najważniejsze, bo jego sło-
wa na temat mniejszości LBGT 
zostały bardzo skrupulatnie wy-
słuchane w całym cywilizowanym 
świecie.  
 W naszym sejmie stało się 
coś złego. Pod wpływem jednego 
szeregowego posła przegłosowano 
w bardzo dziwnych okoliczno-
ściach ustawę, która zbiorowo 
karze ludzi, którzy przez wiele lat 
poświęcili się dla służby Polsce. 
Teraz zostali skazani na wegeta-
cję. Oficerowie w wysokich stop-

niach pilnują dzisiaj sklepów jako 
pracownicy ochrony. Ludzie z 
ogromnym doświadczeniem zawo-
dowym zamiast przygotowywać 
do pracy i przekazywać swoją 
wiedzę młodym policjantom lub 
żołnierzom za marne grosze pil-

nują marketów bądź innych 
miejsc.  
 Pisząc w tytule o warto-
ściach, które zanikają miałem na 
myśli UCZCIWOŚĆ. W nie tak 
dawnych czasach słowo oficera, 
czy urzędnika państwowego zobo-
wiązywało do określonego zacho-
wania zgonie z honorem. To sło-
wo nie było rzucane od tak na 
wiatr, ale było rękojmią wielkiej 
uczciwości i wiarygodności zarów-
no dla tego, do którego było kie-
rowane, ale równocześnie było 
wielkim zobowiązaniem dla oso-
by, która to słowo dawała jako 
gwarancja wiarygodności. 
 Niestety, tak było a już nie 
jest. Osobiście przekonałem się i 
doświadczam tego każdego dnia, 

że to słowo „uczciwość” i wartości 
które się za nim kryją, znaczy 
coraz mniej.  

 Jest to bardzo przykre, bo 
nasze dzieci, pozbawione często 
bezpośredniej kontroli rodziciel-
skiej, zagubione w internecie co-
raz rzadziej potrafią odróżnić in-
formacje rzetelne i uczciwe od 
byle jakiej propagandy. Zaczynają 
wierzyć w świat, który nie istnie-
je. W wyimaginowaną rzeczywi-
stość, w której każdy może oszu-
kać co do swojego wizerunku i 
osobowości, zdolności i przeko-
nań.  
 Zapytajmy dzisiaj młodego 
Polaka co rozumie pod pojęciem 
„uczciwości”? Bardzo wielu z nas, 
ludzi z doświadczeniem życio-
wym, będzie zaskoczonych. Nie-
którzy z pytanych w ogóle nie 
znają tego pojęcia. Liczy się jed-
nie jak ograć przeciwnika, a przy-
kładów w naszym powszednim 
życiu jest co niemiara. 
 Ja mam ponad sześćdzie-

siąt lat i tak jak wielu moich ko-
legów wiernie służyłem z pełnym 
oddaniem Polsce przez blisko 29-
ć lat. Uwierzyłem, że za tę służbę 
Ojczyzna pozwoli mi spokojnie 
żyć na emeryturze. Niestety tak 
nie jest. Jak wcześniej napisałem 

wielu moich przyjaciół znalazło 
się w bardzo trudnej sytuacji fi-
nansowej. I pytam – czy Nasze 
Państwo jest uczciwe i wiarygod-
ne? 
 Wrócę do młodzieży, mój 
syn od kilku miesięcy pracuje w 
szpitalu. Kiedy dostał umowę o 
pracy dowiedział się, że przez naj-
bliższe trzy lata jego wynagrodze-
nie nie wzrośnie, bo płace zostały 
zamrożone przez dzisiejszy rząd.  
 Moja siostra, nauczycielka, 
którą w ubiegłym roku wspomo-
głem 13- emeryturą, ponieważ za 
to że strajkowała nie dostała pen-
sji. Teraz w okresie pandemii 
zdalnie prowadziła lekcje, wyko-
rzystując własny laptop i poniosła 
koszty połączenia internetowego. 

Za to nie dostała od „ministra” 
nawet dobrego słowa. 
 

I gdzie tu uczciwość? 

 
 Były czasy kiedy różni 
„biznesmeni podwarszawscy” 
przepisywali majątki na żony. 
Teraz ich przykład posłużył wielu 
naszym rządzącym. I gdzie tu 

uczciwość? 
 Myślę, że najbardziej uczci-
we są wróbelki, które każdego 

ranka przylatują na balkon i 
świergoczą, robią to bo tak karze 
im natura i w tym są uczciwe. 
 
 PS. Słowo wyjaśnienia. Skąd ten 
„Dziki Ryś”. Otóż od kilku lat co 
miesiąc wpłacam skromną kwotę 
na rzecz fundacji, która pomaga 
dzikim zwierzętom. Między inny-
mi rysiom, których jest już tak 
niewiele, a „dziki”, bo chciałbym 
żyć w normalnym praworządnym 
kraju, ale dla mnie to co raz trud-
niejsze. 

„Dziki Ryś” 

O wartościach, które zanikają. 
Jeszcze chwila i będzie po wyborach Prezydenta RP. Każdy z kan-
dydatów poprzez spotkania stara się przekonać, by oddać ten nasz 
cenny głos na niego. Każdy kto obserwuje scenę polityczną gołym 
okiem widzi, że walka nie jest równa. Z jednej strony Goliat, który 
ma za sobą cały upartyjniony aparat państwowy (telewizja tzw. 
publiczna, prasa, zabezpieczenie logistyczne wszystko z publicz-
nej kasy , ochrona SOP i wiele innych rzeczy. Niestety niedostęp-
nych dla jego konkurenta – małego Dawidka). 

„Dziki Ryś” 

Od Redakcji 
Chcę nieco wyjaśnić. Tekst 
„Dzikiego Rysia” nie zmieścił się 
w OBI nr 122. Poczta dostarczy-
ła go tuż po tym jak już numer 
został „zamknięty” i był gotowy 
do wysyłek w „świat”. Stąd też 
jego treść, aktualny wówczas, a 
nieco przebrzmiała wyborczo na 
dzisiaj. Ale tekst „Dzikiego Ry-
sia” nie dotyczy wyłącznie wybo-
rów. Opisane w mim problemy, 
przytoczone przykłady zdarzeń i 
sytuacji życiowych były i są uni-

wersalne, aktualne w każdym 
czasie i sytuacji. Dlatego też 
wart jest publikowania i czyta-
nia. 
 Sądzę, że opóźnienie pu-
blikacji o uczciwości i jej braku 
w wielu momentach życia, nie 
zniechęci autora i będzie nadal 
pisał dla Czytelników OBI. 

Serdecznie Pozdrawiam 

Jerzy K. Kowalewicz 
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N 
ie jest jednak dla mnie aż 
tak istotne co się działo w 
mediach i jakich argu-

mentów używały sztaby kandyda-

tów i wkładały to w usta kandy-
datów. Mnie interesuje zwłaszcza 
to co działo się w naszym środo-

wisku, środowisku mundurowych 
emerytów i rencistów. Należy jed-
nak zaznaczyć, że owo „działo się” 
dotyczy tego co niektórzy z nas 
wypisywali na FB (Facebook). Bo 
nasze strony „rodzime” zadziwia-
jąco milczały - poza apelem Fede-
racji.  
Za wszelką cenę jednak  
apolityczność? 

 Co było i w jakich kierun-
kach szła indoktrynacja pisałem 
przed wyborami (przed I turą). 
 Teraz napiszę w jakich kie-
runkach szła ona (indoktrynacja) 
przed II turą. Rozumiem przez 
„indoktrynaję” to co niektórzy z 
nas wymyślają sami lub ktoś im 
to sugeruje. A oni na FB obwiesz-
czają wszem i wobec. 
 W lud emerycki munduro-
wych poszedł list jednego z moich 
Kolegów, w którym porównał on 
kandydatów do kiły i rzeżączki. 

Ponieważ nie było szans aby  
„Alert wyborczy” (taki był tytuł 
tekstu) „poszedł” w OBI przeto 
„poszedł” na FB na różnych gru-
pach zamkniętych i otwartych – 
poszedł przed II turą. 
 I się zaczęło. Nie, aż tak 

negatywnie nie było. Kilku oso-
bom tekst się nie spodobał z tego 
powodu, że Autor …ale niech 
przemówią cytaty (z wrodzonej mi 
delikatności nazwisk nie zapo-
dam): 

„-   Uważam że apelowanie o gło-
sowanie na Trzaskowskiego i na-
zywanie go rzeżączka jest co naj-
mniej niesmaczne, a ze strony 
represjonowanych, którym pomoc 
KO będzie potrzebna do odzyska-
nia świadczeń publikowanie i po-
wielanie takich postów jest deli-
katnie rzecz ujmując mało roztrop-
ne politycznie. Gdybym była tu 
adminem tego postu by tu nie by-
ło.” 
Na co inna osoba odpowiedziała: 

„- Od początku siedzę w proble-

matyce represjonowanych i mogę 
powiedzieć, że nie każdy z repre-
sjonowanych uważa używanie 
podobnych określeń za niestosow-

ne. Wielu dotkniętych pierwszą 
ustawą represyjną, naprawdę nie 
pała miłością do PO i tym samym 
do kandydata…” 
Padł i taki argument: 

„- Nawet nie próbuję sobie wyob-
razić możliwości cofnięcia się 
przed 2009 r. Tylko nadzieja na 
usunięcie ustawki z 2016. Dekla-
racje Lewicy na czyszczenie 
ustaw do spodu jest bez szans. 
Trzymajmy się możliwych do wy-
konania deklaracji. Również Trza-
skowskiego.” 
 Właściwie powyższe cytaty 
zawierają wszystkie warianty po-
staw i poglądów jakie występują 
w naszym mundurowym emeryc-
kim grajdołku. Są oczywiście 
zwolennicy Lewicy ale są i osoby 
uważające, że kto jak kto ale par-
tia zwąca się Platformą Obywatel-
ską za nami się ujmie, ustawę 
zmieni ale cofnie się tylko do cza-
su po ustawie z 2009 roku. Zwra-

cam tu szczególną uwagę na po-
wtarzanie się apelu o zaprzesta-
nie pisania i przypominania, że 
właśnie Platforma Obywatelska 
była twórcą i autorem ustawy z 
roku 2009 oraz tego co nastąpiło 
w Trybunale Konstytucyjnym w 
roku 2010. My przypominając to 
PO (pisząc o tym) postępujemy 

politycznie nieroztropnie a dekla-
racje Lewicy przywrócenie stanu 
sprzed zmian autor cytatu okre-
ślił autorytatywnie, że jest (jego 
zdaniem) bez szans. 
 Wiele osób coś tam dopisy-
wało ale ich głosy nie są tak zna-
mienite jak te powyżej. 
 Zdaję sobie sprawę, że wie-
lu z nas przyjmie z radością i ma-
chaniem odwłokiem w podzięce 
każdy ochłap rzucony nam ponad 
to co mamy teraz. Dla nich każda 
argumentacja będzie dobra aby 
tylko oddali nam te „przywileje” 
albo chociaż ich część. Będą łasić 
się do każdej partii a każdego, 
który będzie śmiał mieć inne zda-

nie odtrąbią jako srającego we 
własne gniazdo, postępującego 

politycznie nieroztropnie o ile nie 
odsądzą od braku honoru, nie 
wyzwą od prowokatorów i idącego 
na pasku aktualnej władzy.  
 Złośliwy będę i dodam, że 
autor ostatniego cytatu nie za-
chęca do głosowania na kandyda-
ta PO tych spośród nas, którzy 
nie poddali się weryfikacji i nie 

pracowali po roku 1990-tym (ów 
ktoś nie wyobraża sobie…itd.). 
C i e k a w o s t k a ,  b o  a u t o r 

„Alertu” (ten od rzeżączki) zachę-
ca wszystkich do głosowania 
(sam jest też z tej „kategorii”) a 
autor z FB właściwie ich odcina. 
 Ludzie! Koleżanki i Kole-
dzy! Pisałem w ostatnim numerze 
OBI, że rola prezydenta w RP jest 
znikoma! Prezydent nie stanowi 
prawa! Prezydent nic nie może 
zrobić w naszej sprawie. Może 
złożyć drugi projekt ustawy, po-
dobnej do tego projektu Rozenka, 
który leży w zamrażarce. 
 
Odniosę się także do innej wy-
miany zdań w innym poście, 

też na FB. 

 Otóż pod pewnym tekstem 
dałem wpis, że w tekście dotyczą-
cym ustawy z 2009 roku pada 
nazwa partii PiS, pada nazwisko 
gozdka od trybunału konstytucyj-
nego (z 2010 roku), ale nie pada 
nazwa partii, która tą ustawą z 

2009 nam łaskawie "przywileje" 
odebrała. Oczywiście nie pada 
tam nazwa partii nazywającej się 
Platforma Obywatelska. 
 I tu znowu „wraca” pewna 
narracja, podobna do tej wcze-
śniej opisywanej. 

 Ktoś - nazwiska czy pseudo 
też nie podam – raczył po moim 
przypomnieniu dać wpis: 

- I po co bez przerwy o tym kle-
pać? Wszystkie partie rządzące 
po 1990 r "coś" Nam zabrały. Pro-
szę sięgnąć pamięcią wstecz i 
sobie przypomnieć. 
 O t ó ż  z  t y m 
„zapominaniem”, dziwnym zapo-
minaniem faktu, że przed ustawą 
z roku 2016, ustawą autorstwa 
Prawa i Sprawiedliwości, była 
poprzedzająca ją ustawa, autor-
stwa Platformy Obywatelskiej, 
walczę od dawna. 
 I tu też dzieją się dziwne i 
wiele mówiące sytuacje. Miałem 
do tego nie wracać ale wrócę. 

(Ciąg dalszy na stronie 24) 

Refleksje przed II turą. 
No i co to będzie, czyli jak będzie? Kto zwycięży? Długopis czy 
Trzaskogedon – to od armagedona a „Armageddon” to amerykań-
ski film katastroficzny z Brucem Willisem (teraz wzorujemy się na 
wszystkim co amerykańskie) 

Mieczysław Malicki 
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Otóż w styczniu 2019 roku prze-
słałem do ZG SEiRP tekst polemi-
zujący z tekstem Ewy Macek pt 
„Negatywne skutki ustawy repre-
syjnej z 16.12.2016”. Mój tekst 
zamieszczono na stronie ZG 
SEiRP w zakładce „Opinie i pole-
miki”. I „wisiał” sobie on tam wi-
siał, a pod koniec kwietnia 2020 
roku przestał wisieć, i znikł jak i 
cała zakładka. Pisałem do ZG 
SEiRP, ale jakoś chyba chęci od-

powiedzi nie było albo koncepcji 
co odpowiedzieć. Ktoś mnie tam 
coś odpisał ( właściwie nie na 

temat). Nawet dwie osoby 
„raczyły”. Mało ważne co odpisały 
(nie będę pokazywał ich odpowie-

dzi bo po prostu nie warto).  
 Czystka jakaś nastąpiła. 
SEiRP zmienia front, miejsca nie 
ma na serwerze, koszty tnie i tek-
ścik, który odbiegał być może od 
tamtej czy nowej obecnej linii 
SEiRP, został zdjęty. Pytania to 
bardziej nie stwierdzenia faktu. 
Aby uzasadnić moje „czepianie” 
się tej sprawy dodam, że polemi-
zując z Koleżanką Ewą (Macek) z 
Katowic napisałem, ku przypo-
mnieniu, że ustawa o której Ewa 

napisała jest właściwie bardzo 
podobna do ustawy wcześniejszej 
z roku 2009, o której Ewa nie 

wspomniała w swoim tekście nic. 
I teraz wracam do tego co wy-
żej ktoś na FB napisał: - „I po 

co bez przerwy o tym klepać?” 

 Zaskakujące dla mnie 
„zapomnienie”, amnezja jakaś 
okolicznościowa czy celowa? 
 Tak po cichu, bez rozgłosu, 
pewne tematy odjeżdżają. 
 Ciekawi mnie czy gdzieś na 
jakimś forum – spotkania, zebra-
nia, w SEiRP czy w Federacji - 
ktoś coś oficjalnie o tym beknął 
czy nie beknął?  
 Czy po prostu udajemy, że 
ustawy w roku 2009 nie było? 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 

Popełniłem 2020-07-11 – 
Na dzień przed, nie po 

(Ciąg dalszy ze strony 23) 

J 
uż dziś, gdy jeszcze wyniki 
są ale nie całkowite, w wielu 
miejscach (dziwi mnie, że są 

to wypowiedzi ludzi Lewicy - Ga-
dzinowski i Kulasek) dowiaduję 
się, że panuje domniemanie, że 
obecny prezydent w swojej kolej-
nej kadencji okaże się być nieza-
leżnym. „Rykłem” na całe piętro i 
zacichli wszyscy, którzy mój ryk 
śmiechu słyszeli (a żona w szcze-
gólności). O święta Naiwności! 
Gadzina człek mądry (to on wy-
myślił Hongkong w naszym par-

lamencie w roku chyba w 2006, 
gdy wszyscy też ryknęli śmie-
chem), Kulasek też ale obaj głu-
poty plotą. Co wyście tam Pano-
wie paliliście? A może by tak 
wstrzymać się i głupot nie mó-
wić? 
 Może też dacie wiarę pyta-
niom czy uda się na powrót skleić 
Polskę? To pytanie z obozu wła-
dzy. Cyniczne i obłudne. Istnieje 
też przypuszczenie, że jest to bar-
dziej obłuda i fałsz wobec 10 mi-

lionów głosów „za” kandydatem 
normalnym ale PRZECIW władzy 
PiS! Bo to jednak kupa luda te 10 
melonów. Trzeba by ich jakoś 
obłaskawić, bo otoczyć kordo-
nem, kokonem, cystą jakąś, to 
ludzi żywych i myślących się nie 

da. Chyba, że utworzyć jakąś 
strefę dla „gorszego sortu”? Pu-
stynia Gobi w Mongolii?  
 Przypomnę zatem wszyst-
kim, że Jarkowi K. (nie wiem czy 
jeszcze tak można pisać, spoufa-
lać się, pisać per „Jarek”, może 
już jakieś zagrożenie w kodeksie 
karnym jest lub zaraz będzie i 
działać będzie wstecz?) zawdzię-
czamy wiele  nowych perełek w 
naszym kiedyś „umiarkowanym” 
klimacie politycznym. Otóż nie 
kto inny jak ów wymienion jest 

autorem takiej zbitki słownej 
„przemysł pogardy”, którym to 
pomysłem-przemysłem walił kie-
dyś swoich przeciwników werbal-
nie a dziś go stosuje dosłownie. 
 Nowy/stary pomysł, który 
teraz – po ponownym usadowie-
niu s ię  P iS  na  sto łku 
„prezydenckim” – będzie wprowa-
dzon to re-po-lo-ni-za-cja me-
diów.  
 Argument ZA to przywróce-
nie równowagi medialnej, która 

jest warunkiem demokracji(?!!) 
 Kolejna bzdura, która za-
pewne spodoba się zwolennikom 
Naczelnika Polski. We wzorcu 
amerykańskim, który jest niedo-
ścigłym dążeniem naszych prawi-
cowych elyt, nie ma chyba w 

przestrzeni medialnej żadnego 
państwowego medium – prąd, 
woda(też media), prasa, radio i 
TV to tam szanowny Naczelniku 
Polski jest prywatne. I jakoś to 
tam lata. Nawet tak lata, że me-
dia są silniejsze jak sądy. To ga-
zeta ukazała aferę „Watergate” w 
wyniku której w 1974 prezydent 
USA Richard Nixon dobrowolnie 

ustąpił by uniknąć postawienia 
go w stan oskarżenia (ułaskawił 
go następca Gerald Ford). I tu 
pytanie: gdyby tam były media 
państwowe to czy w ogóle doszło-
by do ujawnienia tej afery? 
 Repolonizacja mediów to 
będzie idealny obraz naszego kra-
ju na tle Świata – takie będą ob-
razki, mowa i teksty: w Niem-
czech kryzys, we Francji powódź, 
w Rosji kolejne przedłużenie ka-
dencji Putina zaś w Polsce…raj 
na ziemi, kraj mlekiem płynący 

(bo gdy wyjdziemy z UE nie bę-
dzie limitów produkcji mleka), 
budowa dwóch mostów w miejsce 
jednego (ruch jednokierunkowy 
na każdym i budowa mostu na-
wet gdy nie ma tam rzeki). No i 
oczywiście obrazek uśmiechnięte-
go Najukochańszego Przywódcy, 
Ojca i Naczelnika Narodu Jaro-
sława K. Czasami oczywiście 
NPOiNN otoczonego przez człon-
ków Najwyższego Plenum Polskiej 
Partii Prawa i Sprawiedliwości 

(PPPiS).  
 Bo repolonizacja mediów to 
kolejny etap naprawy Rzplitej po, 
niedokończonej jeszcze, reformie 
sądów. Aby iść „do przodu” trze-
ba reformować i jeszcze raz refor-

(Ciąg dalszy na stronie 25) 

Po… wszystkim 
Pisane (zaczęte):  ok. godz. 8-mej 13 lipca. Stan: nieznaczna po-
noć przewaga Dudy. 
We łbie: komunikat sprzed dnia wczorajszego (lub wcześniej), że w 
skali kraju brakuje 4 tys. mężów zaufania? 
Pytanie retoryczne: Dlaczego partie opozycyjne mające dotacje 
nie zastosowały naboru owych „mężów i żon” zaufania za własne 
pieniądze do I jak i II tury? Być może nie ma podstawy prawnej 
aby tak im płacić? 

Mieczysław Malicki 
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 mować. Więc reforma reformę 
goni. 
 Co potem nie wiem, bo nie 
mam kota. Zwiększenie nadzoru i 
kontroli nad przedszkolami, pod-
stawówkami, szkołami średnimi i 
wyższymi? 
 Oczywiście z nauczaniem 
religii na wszystkich poziomach 
szkół i zakaz jeżdżenia i posiada-
nia rowerów bo od tych cyklistów 
to wszystko się zawsze zaczynało 
najgorszego. 

I  tu ukłony od ludzi zajmu-
jących się definicjami. Otóż rząd 
ma rządzić chyba a nie narzucać 

jak i co naród ma mysleć? 
 Kolejny dzień minął i czy-
tam w necie, że przedstawiciele 
totalnej, zespolonej i silnej opozy-
cji się między sobą żrą obwiniając 
nawzajem za zwycięstwo „byłego” 
na „obecnego” (ostatecznie prze-
cież nie muszę wymieniać nazwi-
ska bo z Harrego Pottera znam 
powiedzenie „Ten, którego imienia 
nie wolno wymawiać”). Ano więc 
padły jakieś oskarżenia w stronę 
Biedronia i Hołowni, również PSL
-u, że za słabo lub zupełnie nie 
apelowali do swojego elektoratu o 
głosowanie na najsilniejszego 
kandydata (Trzaskowskiego). Tu 
dodam, że jeżeli PO myśli o przy-
szłości winna za te poparcie 
uprzejmie i grzecznie popierają-
cym Trzaska podziękować. Nie 
będę wysilał się nad elektoratem 
Hołowni czy tego z PSL-u, bo 
uważam, że każdy może na kogo 

chce. Wiem, że Biedroń - kandy-
dat Lewicy - zaraz po I turze pro-
sił swoich by poparli Trzaskow-
skiego. Ataki wyszły ze strony 
„najpotężniejszego” członka 
(członek??), czyli PeŁo, w stronę 
Lewicy. I to mnie za bardzo i nie 

dziwi, bo wiem, że PeŁo ZAWSZE 
będzie Lewicę piętnować, ale zdzi-
wiło, że ludzie Lewicy zechcieli 
schylić się i „raczyć” uczestniczyć 
w wymianie poglądów. Weź się 
lepiej Lewico za pracę u podstaw 
a głupie zaczepki i obwinianie ze 
strony PeŁo olej. Wyprowadzaj 
swoje pomysły na inną, nowocze-
sną Polskę. Wysil kiepełe bo kon-
kurencja takich pomysłów nie 
ma. A jakie ma widać było w 
obietnicach byłego-obecnego i 
kandydata na stołek. Nie rozu-
miem przy tym jak się dali zwieść 
zwolennicy byłego gdy im co-
dziennie jakieś bzdury plótł. 
Kontrkandydaci zresztą też takie 
pletli. W Polsce prezydent nic nie 
może dać, ustanowić czy uchwa-

lić! Może to jedynie sejm. Nie cza-
rujmy się, że „mamy Senat” i gdy-
by jeszcze „mamy prezydenta” to 
byłoby już ho ho ho. Otóż nie by-
łoby już takie aż ho ho ho, bo te 
dwa człony przy większości w 
sejmie są niczym. Tak to stanowi 
konstytucja, TA Konstytucja. 
 W mediach ukazuje się 
sytuację we wnętrzu Platformy 
Obywatelskiej, że pierwszy raz nie 
ma tam wzajemnych oskarżeń po 
przegranych wyborach, że zasko-

czeni są tak wysokim poparciem 
swojego kandydata, że chcą zago-
spodarować tą 10-cio milionową 

rzeszę. No wewnątrz może oskar-
żeń nie ma ale na zewnątrz, w 
kierunku innych oskarżenia idą 
(co wyżej). Zagospodarować? Zna-
czy, że wszyscy z tych 10 milio-
nów to Wasi, znaczy PO, zwolen-
nicy i sympatycy? A za chińskiego 
boga. Założę się, że większość nie 
zna programu PO – bo go nie ma 
– a ponadto głosowali na 
„niedudę”! Podobnie jak przed 
kolejnymi wyborami, które PO 
dały 8 lat rządów elektorat głoso-
wał na „ niePiS” – i z tego też po-
wodu PiS był „hodowany” przez 
PO a nie rozliczony po 2007 roku. 
Nie wiedzieli? 

 Tyle, że to są jedynie takie 
gierki słowne bo główna przyczy-
na przegranej ostatnich wyborów 
parlamentarnych jak i teraz pre-
zydenckich to brak zgody między 
członkami owej „potężnej, zespo-
lonej totalnej opozycji”. W rzeczy-

wistości zwaśnionej, pełnej osobi-
stych (partyjnych) ambicyjek 
( przykładem znakomitym PSL i 
nie tylko). 
 A jakie mamy widoki na 
przyszłość? Otóż na FB zgodziłem 
się z wieloma naszymi, że teraz 

zostaje – nie tylko dla nas - III 
tura, słownie „ulica”.  
Niech mnie ktoś oświeci ,że jest 
inne rozwiązanie. Wariant z III 
turą wielu osobom się nie podoba 
– także naszym. Doszedł jednak i 
do uszu wielu a nawet posłom. 
Pose ł  z i em i  wa rmińsko -
mazurskiej Janusz Cichoń (PO) 
raczył wspomnieć: „… Nie chciał-
bym też by nasze spory we-
wnętrzne rozstrzygała ulica” (na 
FB). A jakie Pan widzisz inne roz-
wiązanie? Bo ponoć żyrafie długa 
szyja nie wyrosła w wyniku 
„chcenia” a w wyniku ewolucji. 
Więc Panie Poseł zagłaskajcie 
władzę najlepiej żrąc się między 
sobą – no kto tej 10 milionowej 
masie (anty „ten wiadomo”) prze-

wodzi? Będą protesty jakieś, de-
montrancyje to flagi PeŁo wydać 
aby widać było kto tu rządzi. Pa-
rafrazując nazwanie jednego z 
kandydatów „tygrysem” dopo-
wiem, że chyba tak, ale 
„papierowym”.  
 I cała ta „potężna, zespolo-
na i totalna opozycja” powinna 
mieć określenie „papierowa”.  
Nie że z papieru ino, że na papie-
rze. 
 Poza tym Pan Poseł Cichoń 

i inni przeciwnicy wariantu ulicz-
nego najzwyczajniej są obłudni. 
Oni aż się palą do wizji, do wido-

ków, że na ulicach zaczęło się coś 
dziać,  że służby używają pałek, 
gazów, polewaczek i…innych 
środków, że ze strony tłumu lecą 
kamienie. A MY wtedy staniemy 
na czele i wstrzymamy i będziemy 
sterować. A potem przejmiemy 
całość rządów. To są wasze ma-
rzenia Panowie! 
Na końcu zaś ciekawostka ty-
cząca całego warmińsko-
mazurskiego. 

 Otóż na podstawie wyni-
ków głosowań w II turze w po-
szczególnych obwodach zrobiłem 
sobie wyniki szczątkowe w kilku 
specjalnych obwodach (jeżeli je-
steście zainteresowani podobnym 
zestawieniem po I turze zróbcie to 
już proszę sami, ja nie będę Was 
zanudzał) - przed lekturą dodam, 
że wyniki są bardzo ciekawe. 
I tak np. prezentują się wyniki: 

Domy pomocy 

Liczba głosów ważnych oddanych 
łącznie na wszystkich kandyda-
tów: - 1067 
Andrzej DUDA—806 
Rafał TRZASKOWSKI—261 
Zakłady lecznicze 
Liczba głosów ważnych oddanych 

łącznie na wszystkich kandyda-
tów - 1770 
Andrzej DUDA - 1018 
Rafał TRZASKOWSKI - 752 
Zakłady karne 
Liczba głosów ważnych oddanych 
łącznie na wszystkich kandyda-
tów - 2767 
Andrzej DUDA - 920 
Rafał TRZASKOWSKI - 1847 
- na podstawie PKW wyni-
ki_gl_na_kand_po_obwodach_utf8 
 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 
Popełniłem 2020-07-17 
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T 
o są jednak sprawy wynika-

jące z różnic poglądów na 
sytuację, politykę czy też 

wyznanie. Są jednak sprawy, któ-

re winny nas wszystkich – renci-
stów i emerytów mundurowych – 
zespalać, łączyć. 
 Te sprawy to jedność i 
spójność organizacyjna. Są sto-
warzyszenia, które wchodzą w 
skład Federacji zaś obowiązkiem 
Federacji jest to wszystko spinać, 
godzić i jednoczyć. Wielokrotnie 
nawet lać wiadra zimnej wody na 
rozgrzane łby członków. 
 Czytam sobie jakiś okrojo-
ny bardzo komunikat o posiedze-
niu Prezydium Zarządu oraz Za-
rządu Głównego SEiRP, które 
odbyły się w dniach 29-30 czerw-
ca br. 
 Zdjątka oglądałem wcze-
śniej ale nikt nie beknął co też 
ważnego w owym Płońsku SEiRP 
sobie uchwalił – fotki były, tekstu 
żadnego. 
 Cieszy mnie ogromnie, że  
podjęto uchwałę o dofinansowa-

niu OBI Olsztyńskiego Biuletynu 
Informacyjnego – Jurek Kowale-
wicz, redaktor naczelny a jedno-
cześnie prezes ZOW SEiRP w 
Olsztynie będzie mógł znowu dru-

kować na papierze kolejne nume-

ry  OBI  i  dostarczać je 
„niekomputerowym” członkom 
SEiRP na terenie regionu, po kil-

ka sztuk na koło. 
 Ale zamurowało mnie gdy 
przeczytałem w tym bardzo okro-
jonym tekście, że : „Bardzo ważną 
uchwałą, podjętą bez głosu sprze-
ciwu, była uchwała w sprawie 
zawieszenia członkostwa SEiRP w 
Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych”. 
 Smuci mnie to, że taką 
decyzję podjęto i to, że „bez głosu 
sprzeciwu” oraz  to, że doły sto-
warzyszenia właściwie nie wiedzą 
w czym problem (coś tam w OBI 
naświetlaliśmy). 
 Jest to bardzo tragiczna 
wiadomość. Okazuje się, że sche-
mat organizacyjny Federacji jest 
w stanie bliski rozpadu Szanowne 
Panie i Panowie wchodzący w 
skład Zarządu Głównego SEiRP. 
SEiRP za sytuację winy nie pono-
si ale zawieszenie to jednak jest 
efekt atomowy. 

 A mnie się wydawało, że 
jesteście wybrańcami z pośród 
wybranych, którzy poza rozumem 
posiadacie  wiedzę z zakresu roz-
wiązywania problemów – w tym i 

konfliktowych. 
 Myślę, że uchwała dawno 
już doszła do Federacji a ta mil-
czy. I to mnie bardziej smuci ani-
żeli sama uchwała. Zapodam, że 
określenie „smuci” to jest jedynie 
„produkt zastępczy” określający 
mój stan. Czas chyba w sprzyja-
jących chwilach stworzyć nową 
„konstytucję” federacji by mieć 
wpływ i na stanowienie prawa w 
federacji jak i na obsadę 
„prezydentów” czy „prezesów”, by 

można było ich zmienić nieko-
niecznie tylko w wyborach (z wy-
kluczeniem OOP, ubezpieczeń itd. 

– tylko czapka spinająca i jedno-
cząca). 
 Tu dodam coś od siebie ad 
Federacji i SEiRP. Wiem Szanow-
ni Przywódcy i Wodzowie oraz 
gremia w Waszych sztabach, że 
wielokrotnie Was na łamach OBI 
krytykowałem ale nie było to kry-
tykanctwo bo zawsze zamieszcza-
łem jakieś pomysły lub kierunki 
(propozycje, sugestie ad działań). 
Nie robiłem tego ani złośliwie ani 
z pozycji Waszego wroga lub – co 
gorzej – jakiejś „wtyki” czy prowo-
katora. Robiłem to bo leży mnie 
bardzo na sercu interes każdej 
organizacji  emerytów i rencistów 
mundurowych.  Dla Was, dla na-
szej idei, dałbym się pokroić w 
plasterki a moje zdanie w wielu 
tematach wynikają jedynie z wiel-
kiego poczucia więzi z Koleżanka-
mi i Kolegami. 

Mietek Malicki 

Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  
w stopniu komtura  

zamieszkały na Warmii. 
Popełniłem 2020-07-16 

w smutku 

O 
 tym, czy dostanie-
my rentę, decyduje głów-
nie lekarz orzecznik ZUS. 

Musi sprawdzić, czy starający się 
o świadczenie spełnia określone 
warunki. Jakie? Trzeba być ofi-
cjalnie uznanym za niezdolnego 
do pracy. 

 Niezdolność do pracy może 
zostać orzeczona na okres nie 
dłuższy niż pięć lat. Lekarze orze-
kają niezdolność na dłużej, jeżeli 
nie ma rokowań odzyskania zdol-

ności do pracy przed upływem 
tego okresu. 
Niezdolność do pracy 
Lekarz może uznać, że jesteśmy: 

• - całkowicie niezdolni do pracy 

bądź 

• - częściowo niezdolni do pracy 

(straciliśmy w znacznym stop-
niu zdolność do pracy zgodnej z 
naszymi kwalifikacjami). 

Od niekorzystnej decyzji lekarza 
orzecznika można się odwołać do 
komisji lekarskiej ZUS. Trzeba to 

zrobić w ciągu 14 dni od otrzyma-
nia pisma. Odwołanie składa się 
w lokalnej placówce ZUS. Jeśli 
komisja podtrzyma stanowisko 
lekarza orzecznika, zostaje nam 
sąd pracy. Odwołanie do niego 
również składa się za pośrednic-
twem ZUS. 
Jak pracują lekarze  
orzecznicy ZUS 

 W czasie epidemii zmienił 
się tryb pracy lekarzy orzeczni-
ków ZUS, którzy badają Polaków 

starających się o rentę okresową 
lub stałą. Od 16 marca badania 
bezpośrednie zaplanowane przez 
lekarzy orzeczników i komisje 
lekarskie były odwoływane i prze-

W naszych Stowarzyszeniach. 

Źle się dzieje. 
Wiem, że możemy mieć różne poglądy w różnych sprawach, że 
możemy wyznawać różnych bogów lub nie wyznawać żadnego. 
Wiem, że jedni z nas widzą ratunek w PeŁo inni zaś w Lewicy – na 
marginesie dodam, że wielu, może po cichu, bez szału, widzi lub 
chce widzieć ratunek w tzw. „trybunale konstytucyjnym” (no 
przecież muszą coś nam odpuścić – czyli pobożne życzenia). 

Mieczysław Malicki 

Jak dostać rentę?  
Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania Inaczej pracują leka-
rze orzecznicy ZUS, wprowadzone też zostały nowe reguły przy 
wezwaniach na badania. 

Leszek Czuchnowski 
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suwane na później. To zawiesze-
nie nie rodziło żadnych proble-
mów dla osób, którym przyznano 
rentę okresową, np. na dwa lata. 
Rząd w „tarczy antykryzysowej” 
zapisał, że „renty i świadczenia 
rehabilitacyjne, których ważność 
upłynęła lub upłynie w trakcie 
stanu zagrożenia epidemicznego, 
stanu epidemii lub w ciągu 30 
dni po odwołaniu tego stanu, są z 
mocy prawa przedłużane na trzy 

miesiące. 
 Warunkiem jest jednak, 
aby osoba złożyła wniosek o 

świadczenie na dalszy okres 
przed upływem terminu ważności 
tego orzeczenia”. Czyli każdy, kto 
już miał przyznaną rentę okreso-
wą, dzięki „tarczy” mógł przedłu-
żyć jej pobieranie bez dodatkowe-
go badania. 
Badania przywracane etapowo 

Problem miały osoby starające się 
po raz pierwszy o rentę. Tu bez-
pośrednie badanie często było 
konieczne. ZUS, aby pomóc takim 
osobom, od 11 maja wznowił ba-
dania bezpośrednie przez lekarzy 
orzekających. 

• – Ubezpieczeni są indywidual-

nie zawiadamiani o terminie i 
miejscu badania przez oddział 
ZUS, który prowadzi postępo-
wanie związane z wydaniem 
orzeczenia. Bezpośrednie ba-
dania lekarskie przywracamy 

etapowo z zachowaniem środ-
ków ostrożności dostosowa-
nych do aktualnej sytuacji 
sanitarno-epidemiologicznej – 
informuje Gertruda Uścińska, 
prezes Zakładu. 

• – Planowanie badań w po-

szczególnych jednostkach ZUS 
odbywa się z uwzględnieniem 

aktualnego stanu i rozwoju 
sytuacji epidemiologicznej na 
terenie poszczególnych jedno-
stek ZUS, m.in. liczby zacho-
rowań na koronawirusa w 
danym regionie – dodaje pre-
zes ZUS. 

Renta. Liczy się staż pracy 

Niestety, oprócz stwierdzenia cho-
roby i niezdolności do pracy przy 
ubieganiu się o rentę znaczenie 
ma nasz staż pracy. Trzeba mieć 
wymagany okres składkowy i nie-
składkowy, który wynosi: 

• – 1 rok, jeśli niezdolność do 

pracy powstała przed ukończe-
niem 20 lat, 

• – 2 lata, jeśli niezdolność do 

pracy powstała w wieku od 20 
do 22 lat, 

• – 3 lata, jeśli niezdolność do 

pracy powstała w wieku od 22 
do 25 lat, 

• – 4 lata, jeśli niezdolność do 

pracy powstała w wieku od 25 
do 30 lat, 

• – 5 lat, jeśli niezdolność do 

pracy powstała w wieku powy-
żej 30 lat. 

"Tarcza antykryzysowa". Posto-

je wlicza się do stażu 

W "tarczy antykryzysowej" rząd 
postanowił pomóc osobom, które 
będą starać się w przyszłości o 
rentę. 
Otóż pracownicy firm, które z 

powodu kłopotów wywołanych 
pandemią ogłaszają postojowe, 
nie będą w związku z tym mieć 
mniejszego stażu pracy. 
 „Z powodu zaprzestania 
lub ograniczenia działalności 
przez pracodawcę w związku z 
COVID-19 okresy postoju podle-
gają uwzględnieniu jako okresy 
wykonywania tej pracy przy usta-
laniu prawa do nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego 
lub emerytury pomostowej albo 
prawa i wysokości emerytury gór-
niczej, pod warunkiem kontynuo-
wania w tych okresach stosunku 
pracy i gotowości pracownika do 
wykonywania pracy oraz pod wa-
runkiem wykonywania tej pracy 
w miesiącu poprzedzającym za-

przestanie lub ograniczenie dzia-
łalności przez pracodawcę w 
związku z COVID-19”. Przepis ten 
dotyczy też stażu potrzebnego do 
przejścia na rentę. 
 Co daje ten przepis? Otóż, 
aby starać się np. o emeryturę 
pomostową czy świadczenie kom-
pensacyjne lub rentę, trzeba udo-
wodnić odpowiedni staż pracy. 

Pojawiało się zatem pytanie, czy 
okres postoju będzie zaliczany do 
wymaganego do emerytury stażu, 
czy też nie. Rząd postanowił na 
korzyść pracowników i okres ten 
zostanie wliczony w ogólny staż 
pracy. 
Kiedy powstała niezdolność  
do pracy 

Aby starać się o rentę, niezdol-
ność do pracy musi powstać w 
okresach składkowych lub nie-
składkowych albo nie później niż 
w ciągu 18 miesięcy od ustania 
tych okresów. Jest tu jeden wyją-
tek. Tego warunku nie muszą 

spełniać osoby uznane za całko-
wicie niezdolne do pracy, spełnia-
jące warunek posiadania wyma-
ganego okresu składkowego i nie-
składkowego oraz legitymujące 

się co najmniej 20-letnim w przy-
padku kobiety i 25-letnim w przy-
padku mężczyzny okresem skład-
kowym i nieskładkowym. 
Przykład. Pani Anna z Warszawy 
łącznie miała 21 lat okresów 
składkowych i nieskładkowych. 
W grudniu 2017 r. skończyła po-
bierać zasiłek dla bezrobotnych 
(to okres składkowy) i od tego 
czasu nie pracowała. W styczniu 
2020 r. wystąpiła do ZUS z wnio-
skiem o rentę z tytułu całkowitej 

niezdolności do pracy. Pani Anna 
dostała rentę, mimo że niezdol-
ność do pracy powstała po upły-

wie 18 miesięcy od zakończenia 
pobierania zasiłku dla bezrobot-
nych. 
Ile wynosi renta 

Renty nie są za wysokie – średnio 
wynoszą 2036 zł brutto (dane 
ZUS z marca 2020). ZUS ustalił 
też minimalną wysokość renty. 
I tak: 

• – najniższa renta z tytułu cał-

kowitej niezdolności do pracy 
wynosi 1200 zł brutto 

• – najniższa renta z tytułu czę-

ściowej niezdolności do pracy 
– 900 zł brutto 

• – najniższa renta z tytułu cał-

kowitej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową to 1440 zł 
brutto 

• – najniższa renta z tytułu czę-

ściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową – 1080 zł. 

Limity w dorabianiu 

Renty, podobnie jak emerytury, 
co roku w marcu są waloryzowa-
ne. 
 Na rencie z tytułu niezdol-
ności do pracy są też limity przy 

dorabianiu. Jeżeli przekroczymy 
70 proc. średniej krajowej 
(obecnie od 1 czerwca 2020 r. jest 
to 3732,10 zł brutto), ZUS auto-
matycznie zabiera nam część 
świadczenia, a jeśli przekroczymy 
130 proc. średniej (obecnie 6931 
zł brutto), nie dostaniemy od Za-
kładu ani złotówki. 
Najmniej rencistów w historii 

Obecnie w Polsce mamy najmniej 
rencistów od czasów transforma-
cji ustrojowej. Dziś - według da-
nych ZUS jest ich poniżej 700 
tys. To czterokrotnie mniej niż w 

rekordowym 1998 r., gdy renci-
stów mieliśmy ponad 2,7 mln. 
 

Leszek Kostrzewski 
Wyborcza. 16 czerwca 2020 

(Ciąg dalszy ze strony 26) 
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T 
o tylko, albo aż trzy lata. 

Zależy, czy patrzymy na to 
okiem optymisty, czy zezem 

pesymisty.  
 Tak á propos, przypomnia-
ła mi się anegdota z początków 
stanu wojennego. Otóż naród 
nasz podzielił się wtedy na opty-
mistów i pesymistów. Optymiści 
mówili, że wszystkich nas wywio-
zą na Sybir. Pesymiści zaś uwa-
żali, że nie wywiozą. Byli pewni, 
że pogonią nas na piechotę. 
 Nijak się to ma do rzeczy-
wistości, bo jesteśmy skłóceni na 
noże z Rosją i Putin za cholerę 
nie udostępni bożkowi z Żoliborza 
terenów do zasiedlenia, że o 
transporcie nie wspomnę. A na-
wet gdyby się dogadali – wreszcie 
po dobrosąsiedzku, to przy zna-
nych zdolnościach naszych – po-
żal  się boże, aktualnych władców 
nie byliby w stanie załatwić spra-
wy logistycznie. Zanim ogłosili by 

przetarg na transport, który to 
przetarg musiałaby wygrać firma 
związana na przykład z aktual-
nym ministrem zasobów pań-
stwowych, albo tym drugim, rów-
nie inteligentnym ministrem od 
infrastruktury, upłynęłoby co 

najmniej półtora roku. Kolejny 
etap – utworzenie ośrodków odo-
sobnienia dla tej wrednej połowy 
narodu, która ośmieliła się głoso-
wać przeciwko dudopisowi, ko-
niecznych do odizolowania od 
prawomyślnych, trwałby zapewne 
kolejne pół roku. Fakt – nadzorcy 
znaleźli by się szybko. Nie po to 
Macierewicz tworzył swoje oddzia-
ły skautów podmorskich zmotory-
zowanych, żeby ich nie wykorzy-
stać. Należałoby ich tylko dozbro-
ić. Najlepiej w pałki. Do przeszko-
lenia w posługiwaniu się nimi 
można by skorzystać z nienaru-
szonej jeszcze żadną represją, 
starej formacji ZOMO. I podobnie 
ich nazwać nazwą miłą uchu – 
bijące serce Partii. Znów tej jedy-

nie słusznej, choć dla zmyłki no-

szącej inną nazwę. Ale również 
obarczonej tą samą przywarą – 
kultem jednostki. Różnica w pro-
gramie niewielka, bo przecież tak 
tamtej, jak i tej, najbardziej leży 
na sercu dobro ludu.  
 
Gorzej z realizacją. Tamta dbała, 
aby wszyscy mieli po równo, choć 
niewiele. Ci zaś dbają o to, żeby 
tylko ich wyznawcy mieli dobrze, 
a nawet bardzo dobrzej, w przeci-
wieństwie do motłochu o innych 
poglądach. Tych niesłusznych, 
charakterystycznych dla gorszego 
sortu. 
 
W gruncie rzeczy powinienem 
milczeć, stosując się do maksymy 
Twaina. Ale ponieważ w przeszło-
ści wielekroć się do niej nie stoso-
wałem, to jeden raz więcej nie 
robi już różnicy.  
 

Najłatwiej jest posypywać cudze 
głowy popiołem. Znacznie trud-
niej idzie ze swoją. Ale spróbuję. 
Chociaż wiem, że dużo z tego po-
piołu się na mojej łysinie nie 
utrzyma. Namawiałem otóż Was 
wielokrotnie, żebyśmy nie dali się 

zwariować. Żebyśmy się jakoś 
trzymali, nawet w sytuacji, kiedy 
mamy chęć się puścić z jakąś 
atrakcyjną sąsiadką. Żebyśmy 
walczyli o swoje. Metodami nam 
dostępnymi, to znaczy metodami 
prawnymi. 
 
A teraz nie jestem pewien, czy te 
metody są uprawnione. W sytua-
cji, kiedy władza stosuje wobec 
nas metody pozaprawne. I jeszcze 
się tym publicznie chlubi. 
 
Zastanawiałem się ostatnimi cza-
sy, to znaczy już po ogłoszeniu 
wyników wyborów, co możemy 
począć w tej sytuacji, w jakiej 
zostaliśmy bez naszej winy posta-
wieni. Zastanawiałem się, co jest 

naszą największą słabością. I czy 
nie da się tej słabości wykorzy-
stać. Zrobić z niej siłę. I przyszedł 
mi do głowy pomysł, który wydał 
mi się dość szalony. Przynajmniej 
na początku. Ale przyjrzałem mu 

się z kilku stron i uznałem, że 
może i szalony, ale możliwy do 
wprowadzenia w czyn..  

 
Ale – do rzeczy: 

 Wielu z nas, bez względu 
na płeć uznaje, że naszą najwięk-
szą słabością jest nasza bezrad-
ność związana z wiekiem i prze-
bytymi, czy ciągle jeszcze czynny-
mi chorobami. Wiąże się z tym 
poczucie niemocy, bezradności, 
apatia i zły nastrój psychiczny. 
Rzecz naturalna, ale ze swej na-
tury zła.  
 
Popatrzcie na to, jak na szansę.  

Kto będzie chciał być brutalny 
wobec gromady ludzi starych, 
niedołężnych, poruszających się z 
trudem, podpierających się laska-
mi, czy używających kul inwalidz-
kich, z aparatami słuchowymi i w 
okularach z soczewkami jak dna 
butelek od piwa. Jaki funkcjona-
riusz oddziałów zwartych policji 
weźmie na siebie odpowiedzial-

ność za użycie siły wobec takich 
chodzących nieboszczyków, żeby 
nie nazwać wprost – takich zom-
bi? A nawet jeśli znajdą się tacy, 
którzy będą chcieli zastosować 
wobec nas tzw. środki przymusu 
bezpośredniego, to czy nie będą 

się obawiali, że zostaną uwiecz-
nieni na nagraniach i pokazani w 
publikatorach? 
 
Żeby Was nie trzymać w niepew-
ności, co do treści mojego pomy-
słu – proponuję ni mniej ni więcej 
zorganizowany najazd na Warsza-
wę i wejście do którejś z najważ-
niejszych instytucji państwo-
wych. Czas i wybór miejsca do 
uzgodnienia. Niech się zajmą rea-
lizacją Ci spośród nas, którzy już 
mają w tym kierunku dobre do-
świadczenia. Chociaż – jeżeli mo-
gę nieśmiało zasugerować datę – 
to mógłby to być 17 listopada, 
bowiem tego właśnie dnia Świat 
świętuje Międzynarodowy Dzień 
Czarnego Kota.  

Lepiej wyglądać na głupca i milczeć, niż się raz odezwać  i rozwiać wszelkie wątpliwości 

Mark Twain 

 

POWYBORCZE STĘKANIE 
No to mamy to, czego za wszelką cenę chcieliśmy uniknąć. Kolej-
ną kadencję dudopisa. Faceta, który udaje od 2015 roku, że jest 
prezydentem. Ale – dość. Nie będę się nad nim znęcał. Co o nim 
myślę, wiecie od dawna. Podobnie jak wiecie, co sami o nim myśli-
cie. Jedno z drugim się pokrywa. Teraz chodzi o to, żeby to prze-
trwać do następnych wyborów parlamentarnych.  

Marcin Szymański 
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 Ponieważ mam świado-
mość, że od pewnego czasu moja 
korespondencja, głównie elektro-
niczna jest kontrolowana, nie 
będę wypisywał tu listy instytucji, 
które należałoby „nawiedzić” w 
pierwszej kolejności. Uzgodnimy 
to, mam nadzieję, w rozmowach 
„face to face”. 
 
Dlaczego taki pomysł? Ano dlate-
go, że jeśli sami czegoś nie doko-

namy, jeśli sami nie przypomni-
my tej rządzącej bandzie, że jesz-
cze żyjemy, to żaden polityk (poza 

szeroko pojętą Lewicą) nie zająk-
nie się nawet na nasz temat. Bo 
ciągle stanowimy dla nich wyrzut 
sumienia (no, tu chyba przesadzi-
łem. Oni nie mają sumień). Bo 
przecież formalnie nadal jesteśmy 
takimi samymi obywatelami na-
szej Polski i powinniśmy mieć 
takie same prawa, jak inni. A nie 
mamy, bo nam je bezprawnie 
odebrano. Ale to truizm. 
 
Pokażmy wreszcie tym dup-
kom, że nasza bezradność jest 
jednocześnie naszą siłą.  

 Oczywiście akcja musi być 
dobrze przygotowana. Zarówno 
od strony logistycznej, jak też 
przede wszystkim medialnej. Su-

geruję powiadomienie wszystkich 
stacji telewizyjnych i radiowych – 
tych oficjalnych pisowskich też, 
przedstawicieli prasy zagranicz-
nej. I – jako nowość, przedstawi-
cieli – ambasadorów państw Unii 
Europejskiej, a także znanej miło-
śniczki etyki, prawdy, wolności 
mediów i osobistej, ambasador 
USA – p. Mossbacher. Bo dlacze-
go nie? 
 
Zapytacie pewnie, dlaczego 

chciałbym zaprosić media reżimo-
we. Otóż po to, aby móc porów-
nać interpretację zdarzenia w ich 

wydaniu ze sposobem przedsta-
wienia zdarzenia z innych, nieza-
leżnych mediów. A osobistości 
oficjalne, unijne po to, aby na 
żywo zobaczyły, dlaczego należy 
stosować kryterium przestrzega-
nia praworządności przy rozdzie-
laniu funduszy unijnych. 
 
Mam też nadzieję, że licznie się 
stawią parlamentarzyści krajowi i 
zagraniczni Lewicy. Czyli ci, któ-
rzy znaleźli się w tych parlamen-
tach dzięki naszej wielkiej aktyw-
ności. 
 
I co Wy na to, moi mili ludkowie. 
Co na to moje przyjaciółki i przy-
jaciele emeryci wszelkiej mundu-

rowej proweniencji. 
 
Proszę Was o pilne przemyślenie 
tego, co napisałem. Wiem, że nie 
wszystkim ten pomysł przypadnie 
do gustu. Ale mam nadzieję, że 
większości się spodoba. 
 
Post scriptum: 

 Wiem, że wiele z Was, moje 
Przyjaciółki i Przyjaciele uraził 
fragment mojej ostatniej pisanki. 
Tej tuż sprzed wyborów. Tej doty-

czącej wyboru pomiędzy dwoma 
chorobami. Może nie było to spe-
cjalnie trafne porównanie. Ale 

pytam – jak długo będziemy po-
prawni politycznie my – nazywani 
katami, mordercami, oprawcami, 
swołoczą i wyjątkowymi skurwy-
synami (to był cytat z jednego z 
moich rozmówców, który nie miał 
pojęcia, do kogo mówi). Może jed-
nak przyszła pora na mówienie 
do nich językiem dla nich zrozu-
miałym. Ich językiem. Operowa-
nie ich zestawem pojęciowym. 
Normalny język, używany przez 
ludzi cywilizowanych do nich nie 
dociera. Nie rozumieją go. To dla 
nich chińszczyzna.  
 

Pozdrawiam Was serdecznie 
 

Marcin Szymański 

(Ciąg dalszy ze strony 28) 

Hej ludzie, ludzie, 
Cuda w tej budzie, 
Przychodźcie wszyscy, 
Którzy w obłudzie, 
W sprzeczności z prawdą 
Spędzacie życie, 
Tu poczujecie 
Się znakomicie! 

Dyrektor budy 
I jego świta, 

Choć was nie ceni, 
Ciepło powita 
Bo mu czasami 
Na was zależy, 
Zwłaszcza na każdym 
Kto w niego wierzy. 
Każdy kto klapki 
Na oczach nosi, 
Kto się z myśleniem 
Zbyt nie obnosi 
Kto z Dekalogiem 
Na bakier żyje 
Lecz pobożności 
Fałszem go kryje 
Kto z was wstecznością 
Się powoduje, 
Kto nienawiścią 
Swą duszę truje, 

W tej budzie będzie 
Ciepło witany 
I zaliczony 
Do dojnej zmiany 
Wiem, pan szanowny 
Gejów nie kocha, 
Więc pan dyrektor 
Choć w duszy szlocha, 

To wręczy panu 
Kij do palanta 

Byś mógł nawracać 
Drągiem dewianta, 
I żądze przy tym 
Swe zadowolić, 
Gdy cudzy tyłek 
Palantem skroisz. 
Bo w naszej budzie 
Zaspakajamy 
Niskie instynkty 
I na nich gramy. 
Pani Szanowna 
Świętym różańcem 
Lubi rozprawić się 
Z poprańcem, 
Gdy sekty pani 
Zdań nie podziela. 
To paciorkami 
Pani go zdziela 

Po chamskiej mordzie. 
Niech się nawróci 
Na wiarę której 
Dyrektor uczy. 
Toteż na misję 
Krzewienia wiary 
Różaniec pani 
Damy ze stali. 
Pan amatorem 
Jest piromanii 
Duch inkwizycji 

Się w panu pali, 
By z dymem puszczać 

Zamieniać w zgliszcza 
Domy, gdzie mieszka 
Siła nieczysta, 
Która na smyczy 
Odmawia chodzić 
Z jedyną prawdą 
Nie chce się zgodzić. 
Szanowny panie 
Damy zapałki 
Do każdej mogą 
Służyć rozpałki. 
Taką zapałką 
Kraj podpalimy 
Kiedy do końca 
Go wydoimy. 
Hej ludzie, ludzie 
To sztuczek buda 
Tu jej dyrektor 

Wyprawia cuda, 
Kiedy długopis 
Jak chce wygina, 
Zaś on jest giętki 
Niczym sprężyna… 
A gdy dyrektor 
Z Pinokia wsparciem 
Z pisakiem czynią 
Najdziksze harce 
Gdy nim ciskają 
Albo żonglują, 

Widzowie mdleją- 
Tak wiwatują 

* * * 
Lecz gdy się ockną 
Któregoś ranka 
Niemiła spotka 
Ich niespodzianka. 
Mieć będą tylko 
W kieszeni dziury, 
Rękę w nocniku… 
Zmiękną im rury, 
Kiedy synekur 
Skończy się czas 
I dojnej zmiany 
Dziki wypas. 
Odejdą w niebyt 
O władzy sny 
Zostanie tylko 
Ostry cień mgły. 

OSTATNI DZWONEK. CUDA I PRZEBUDZENIE 
Janusz Maciej Jastrzębski 
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K 
iedyś funkcjonowało takie 
powiedzenie – „nam nie 

straszne wroga czołgi my 
się boim czarnej wołgi (dla młod-
szych wyjaśniam, że była to mar-
ka radzieckiego samochodu uży-
wanego przez urzędników pań-
stwowych). Dziś można, by rzec 
„nam nie straszne są wirusy, my 
som przecież Polonusy”. Nie ba-
cząc na ostrzeżenia wirusologów 
wielu z nas uczestniczyło w 
przedwyborczych wiecach. Często 
z otwartą przyłbicą jak przystało 
na prawdziwego Polonusa. Polity-
cy zapewniali, że wirus nie jest 
tak groźny jak go malują, a pre-
mier pewnego radosnego dnia 
oświadczył, że zagrożenie epide-
miologiczne mamy już za sobą. 
Ponownie Polska stała się zieloną 
wyspą na mapie zarażonej Euro-
py i świata. 
 Obserwując nawet niezbyt 
uważnie tę kampanię wyraźnie 
było widać, że siły obu kandyda-

tów nie są równe. Po stronie jed-
nego z nich, który na czas kam-
panii wziął urlop, stał jedynie 
elektorat, natomiast po drugiej 
cały aparat państwa. Łącznie z 
publiczną telewizją i wielkim za-
angażowaniem urzędników pań-

stwowych, w tym przede wszyst-
kim premiera. Na jednym z wie-
ców premier tak pobudził zebra-
nych, że w pewnym momencie 
zaczęli głośno skandować 
„Mateusz, Mateusz!!!”. Skonster-
nowany przedstawiciel władzy 
machając rękoma starał się uspo-
koić zebranych wołając przy tym 
„nie Mateusz ale Andrzej, skan-
dujcie Andrzej”. Były również 
upominki w postaci wozów stra-
żackich i promes na środki finan-
sowe. W ten szaleńczy kampanij-
ny taniec wciągnięty został uni-
kający jak do tej pory wszelkiej 
polityki Prezes PZPN. Kiedy po 
pierwszej turze zauważył, że Pol-
ska podzieliła się na dwie części 
napisał na Twitterze  "Prezydent 

Polski dzisiaj może być wybrany 
głosami ludzi środowiska wiej-

skiego, głosami emerytów i ludzi z 
podstawowym wykształceniem. 
To chyba trochę dziwne w tak 
pięknym i rozwijającym się kraju 
jak nasza Polska". I co się stało ? 
W jednej chwili stał się ofiarą nie-
samowitego hejtu, a przecież  on 
tylko po prostu stwierdził fakt. 
 
 Czy wybrany na drugą ka-
dencję Prezydent prowadząc kam-
panię wyborczą zauważył, że 
oprócz jego zwolenników w Polsce 
żyje bardzo duża grupa Obywate-
li, którzy pragną zmian, ale z po-
szanowaniem  ich godności i za-
chowaniem wartości powszech-
nych dla europejczyków?  
 
Jaki On będzie ten nowy  
– stary Prezydent ?  

Zobaczymy, jak to mówią „po 
owocach go poznacie”. Czy będzie 
to nowe otwarcie i tak jak zapo-

wiadał w kampanii zrobi wszyst-
ko, by w Polsce zapanowała zgo-
da? Czas pokaże. 
 Niedawno Minister Spra-
wiedliwości oświadczył, że wystą-
pi z wnioskiem o wypowiedzenie  
Konwencji stambulskiej. Jak pod-

kreślił, mamy najlepsze prawo na 
świecie, które chroni kobiety i nie 
tylko,  przed przemocą w rodzi-
nie. To my przecież nauczyliśmy 
Francuzów jak jeść widelcem, to 
teraz nauczymy cały świat jak 
skutecznie chronić kobiety przed 
przemocą. Nad tymi rozwiązania-
mi prawnymi pracowaliśmy w 
ciszy naszych ministerialnych 
gabinetów i wiemy, że nasze roz-
wiązania są najlepsze, a jeśli 
Świat ich nie zrozumie to gorzej 
dla Świata. Mało tego pracujemy 
nad dalszymi projektami, które 
będą ochraniać życie kobiet w 
Polsce.  
 Cóż zatem jest w tej Kon-
wencji, która tak przeszkadza 
ministrowi ?  

Konwencja została podpisana 
przez Unię Europejską i 45 in-
nych państw i  weszła w życie 1 
sierpnia 2014 r. Została ratyfiko-
wana przez przynajmniej 10 pań-
stw, w tym 8 państw członkow-
skich Rady Europy. Dokument 
obowiązuje w 34 państwach w 
tym w Polsce. W trakcie procedo-

wania Konwencji część państw 
europejskich zgłosiła poprawki do 
dokumentu. Między innymi  Pol-

ska podobnie jak Rosja, zgłosiła 
zastrzeżenia do artykułu 21, gwa-
rantującego udzielenie pomocy 
przez państwo w składaniu indy-
widualnych lub zbiorowych skarg 
przez ofiary przemocy.  
 
 Zdaniem władz polskich 
państwo nie powinno być zobo-
wiązane do pomagania obywate-
lom w tej sprawie. Czyżby zatem 
chodziło o to, by ogłupione rządo-
wą propagandą społeczeństwo 
polskie, którego zresztą nikt nie 
pyta, nie protestowało przeciwko 
inicjatywie wypowiedzenia Kon-
wencji? 
 
 Ile jeszcze takich zakłama-
nych prawd usłyszymy z ust 
urzędników państwowych opłaca-
nych przez Obywateli ? I pytanie 
podstawowe, dlaczego to robią ? 
Czyżby tak bardzo nienawidzili 

myślących Polaków, że chcą by 
europejczycy powrócili do stereo-
typu postrzegania Nas jako tych 
gorszego sortu?  
 
 Kobiety, o które tak bardzo 
troszczy się rząd jeszcze nie wie-

dzą, że kolejną ustawą, która mo-
że być przegłosowana w „nocnej 
zmianie” będzie zakaz używania 
podpasek higienicznych. Być mo-
że jest to żart, a jeśli nie? 
 Dziwny jest ten świat, śpie-
wał Czesław Niemen, a Forrest 
Gump mówił, że „życie jest jak 
pudełko czekoladek, nigdy nie 
wiadomo co jest w środku”.  
 Przygotujmy się więc na 
niespodzianki, których tak wiele 
obiecują nam rządzący. Oby nie 
były one przykre.  
 Módlmy się, bo nie pozo-
staje nam nic innego jak wiara, 
że przyjdzie czas przebudzenia i 
rozsądek weźmie górę nad bez-
myślnością i głupotą.   

(Ciąg dalszy na stronie 31) 

Reminiscencje powyborcze. 
Wyborczy kurz opadł.  Wyłoniły się z niego dwie zmęczone twarze. 
Dotychczasowi rywale za pośrednictwem mediów złożyli sobie kur-
tuazyjne podziękowania za walkę i życzenia na przyszłość . W ich 
oczach nie widać było prawdziwej radości, bo każdy z nich miał 
świadomość i wiedział, że przyszłość nie jawi się w różowych kolo-
rach. Były to chyba najdziwniejsze wybory z dotychczasowych. 
Takiej kampanii wyborczej jeszcze w Polsce nie było, a wszystko 
to w ponurym cieniu wielkiej inwazji śmiercionośnego koronawiru-
sa. 

„Dziki Ryś” 
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„Dziki Ryś” długo siedział, mru-
żąc wielkie niebieskie oczy, my-
ślał i nie potrafił znaleźć odpowie-
dzi. Jak to się dzieje, że każdego 
dnia coraz bardziej nie pojmuje 
otaczającej go rzeczywistości ? 
Wstał i cichym, sprężystym kro-
kiem zagłębił się w otchłań lasu, 

kierując swe kroki do ostoi, którą 
znał. Do miejsca, w którym czuł 
się bezpiecznie. Powoli szedł w 

poszukiwaniu wolności, bo tylko 
ona pozwalała mu być „Dzikim 
Rysiem”. 
 Jak nigdy w tym tekście 
pojawiło się wiele znaków zapyta-
nia. Niestety taka jest prawda, że 
mało wiemy jaką przyszłość szy-
kują nam rządzący. Pytani, o to 
przez dziennikarzy bardzo często 
zasłaniają się brakiem czasu na 

odpowiedź, i uciekają gdzieś w 
zakamarki swych urzędów. Brak 
odpowiedzi rodzi kolejne pytania i 

podejrzenia, że rząd prowadzi 
jakąś niejasną grę, za którą przyj-
dzie zapłacić nam  - Obywatelom. 
Najświeższy przykład to pokrycie 
kosztów wyborów, które się nie 
odbyły. Z naszych kieszeni 70 
mln złotych popłynie do różnych 
spółek, które uczestniczyły w 
przygotowaniach tej imprezy. Czy 
ktoś pytał nas o zgodę ? Bez od-
powiedzi. 
 

Dzisiaj już nie  

„Dziki” tylko - Ryś 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 

Ciąg dalszy Reminiscencji powyborczych 

O 
dnotujmy tylko, że jest to 

już szósty termin w tym 
roku (w ciągu 8 miesięcy!), 

ale i tak pewnie nie ostatni. 

 Okazuje się, że rządząca 
partia, przy pomocy podporząd-
kowanego sobie tzw. „wymiaru 
sprawiedliwości”, postanowiła 
kontynuować z głęboko skrzyw-
dzonymi ludźmi grę powszechnie 
zwaną zabawą w kota i myszkę. 
Ponieważ takiej aplikacji nie ma 
w internecie, więc młodszym oso-
bom trzeba wyjaśnić, że jest to 
zabawa, w której sadystyczne 
przeciąganie znęcania się kota 
nad schwytaną ofiarą przynosi 
mu więcej przyjemności, niż jej 
dobicie. Nie wiadomo wobec tego 
jak władze PiS przyjmują fakt, że 
przez kolejny miesiąc umrze dal-
szych 20-30 starych, schorowa-
nych, niemogących doczekać się 
sprawiedliwości Polaków, których 
już dłużej nie będzie można drę-
czyć. 
 Oprócz kolejnego odłożenia 
terminu rozprawa w dniu 15 lip-

ca miała także inne ciekawe oko-
licz-ności. Trybunał nie zgodził 
się na obecność widzów na sali, 
ale w za-mian pozwolił na rela-
cjonowanie jej w internecie, co 
dało obserwatorom okazję przeży-
cia niezwykłego doświadczenia. 

W ostatnim okresie w Polsce du-
żą popular-nością cieszą się 
wszelkiego ro-dzaju rekonstruk-

cje historyczne, w których prze-

brani w stosowne stroje uczestni-
cy odtwarzają sław-ne momenty z 
dawnych dziejów. Otóż dzięki 

relacji z posiedzenia TK amatorzy 
rekonstrukcji mogli na własne 
oczy zobaczyć jak w przybliżeniu 
wyglądały osławione hitlerowskie 
Trybunały Ludowe, albo stali-
nowskie sądy zwane Trojkami 
NKWD. 
 Na sali sadowej nie było 
nikogo reprezentującego tysiące 
niewin-nie skazanych. Nie do-
puszczono do udziału żadnego 
adwokata, mecenasa, żadnego ze 
znanych prawników, którzy spo-
rządzili druzgocące opinie o usta-
wie. Nie został zaproszony także 
Rzecznik Praw Obywatelskich, 
który pre-zentował równie kry-
tyczne sta-nowisko. Co najcie-
kawsze, nie był obecny nawet 
przedstawiciel Sądu Okręgowego 
w Warszawie, który zadał TK py-
tania w tej sprawie sugerujące, że 
chyba ma jakieś wątpliwości. 
Okazało się, że SO wcale nie jest 

ciekaw odpowiedzi, a swe pytania 
sformułował tylko po to, aby pani 
prezes Przyłębska mogła przecią-
gać procedury tak długo, jak dłu-
go będzie to kotu sprawiało sa-
tysfakcję. 
 Aby wyrównać niedobór 

obroń-ców w nadmiarze pojawili 
się za to oskarżyciele reprezentu-
jący PiS-owski Sejm oraz PiS-

owskie Ministerstwo Sprawiedli-
wości. Nikt przy tym nie miał 
wątpliwości, że przewodnicząca 
rozprawie prezes TK całkowicie 
podziela ich poglądy, więc warun-
ki historycznej rekonstrukcji sa-
du w państwie totalitarnym były 
doskonale spełnione. Trzeba jed-
nak przyznać, że wystąpienia 
oskarżycieli nie były porywające i 

chyba oni sami nie czuli się naj-
lepiej w roli jaką im przypisano. 
Najcięższym sformułowanym 

przez nich zarzutem okazało się 
stwierdzenie, że osoby represjo-
nowane i ich rodziny uzyskały 
swe renty i emerytury „w sposób 
niegodziwy”. Okazuje się, że to 
nie III RP, która przez dwadzie-
ścia lat fałszywymi obiet-nicami i 
ustawowymi gwarancja-mi skła-
niała do służenia sobie całą rze-
szę urzędników i funkcjonariu-
szy PRL, lecz ci ludzie, którzy na-
iwnie jej uwierzyli, są niegodziw-
cami. Po 1990 r. dziesiątki tysię-
cy z nich oddało Polsce najlepsze 
lata życia, swoją pracę, wiedzę, 
do-świadczenie i zapał, wielu 
straciło przy tym zdrowie, a nie-
którzy także życie - dzisiaj nie 
tylko zabrano im wypracowane i 
gwarantowane świadczenia i 
sprowadzono do poziomu głodo-
wej wegetacji, ale jeszcze obrzuca 
się ich inwektywami. Chciałoby 
się powiedzieć, że to niespotyka-

na podłość i degrengolada moral-
na, ale rzut oka w historię wska-
zuje, że postępowanie PiS ma 
niezwykły pierwowzór. 
 W Rosji, w 1920 r., po zwy-
cię-skiej rewolucji i wojnie domo-
wej Lenin zorientował się, że bol-

sze-wiccy komisarze, dobrzy do 
burze-nia starego porządku, nie 

(Ciąg dalszy na stronie 32) 

Zabawa w kota i dezubekizację 
Polski, a właściwie PiS-owski Trybunat Konstytucyjny, po ponad 
2,5 latach odkładania terminu rozpatrzenia Ustawy 
„dezubekizacyjnej”, zbiorowo represjonującej dziesiątki tysięcy 
byłych funkcjonariuszy PRL, w dniu 15 lipca wreszcie zabrał się 
do pracy. Praca, łącznie z kilkunastominutową przerwą, trwała 
niecałą godzinę i skończyła się ogłoszeniem, że jej dalszy ciąg na-
stąpi za miesiąc, w dniu 18 sierpnia. 

Sławomir Sadowski 
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nadają do budowy państwa w 
czasach pokoju. Z konieczności 
zwrócił się do niedobitków elit 
dawnego systemu ogłosił, że jeżeli 
wrócą do pracy w wyuczonych 
zawodach i będą uczciwie służyli 
nowej ojczyźnie, to ona ich doceni 
i nagrodzi (akcja „wykorzystać 
specjalistów”). Uwierzono mu i 
tysiące fachowców, urzędników i 
funkcjonariuszy, podjęło rzetelną 
pracę w nowych warunkach. Po 

kilkunastu latach, już pod rząda-
mi Stalina, gdy pojawiły się 
pierwsze kadry wyszkolone w ko-

munizmie, uznano, że starzy 
„specjaliści” są niepotrzebni. Na 
rozkaz wodza jego gorliwi pomoc-
nicy, Jeżów, Beria, Wyszyński i 
inni, zorganizowali setki pro-
cesów, w których pod całkowicie 
zmyślonymi zarzutami „specjali-
stów” ogłoszono „wrogami ludu”, 
tysiące rozstrzelano, a dziesiątki 
tysięcy dalszych wysłano do ła-
grów. Również ich rodziny, jako 
rodziny „wrogów ludu”, poddano 
okrutnym represjom. 
 Podobieństwa z dzisiejszą 

sytuacja w Polsce są, niestety, 
całkiem wyraźne, chociaż wystę-
pują też istotne różnice. Dzisiaj 
represjonowanych nie rozstrzeli-
wuje się, ale pozwala im się po-
woli umierać z niedożywienia, z 
braku możliwo-ści wykupienia 
leków, bez środków na ubrania, 
na czynsz, opał, prąd... Ponadto 
nie nazywa ich się „wrogami lu-
du”, a jedynie „ludźmi drugiego 
sortu”. Interesujące jest ponadto, 
że pisowski minister Błaszczak 

podczas procedowania ustawy 
„dezubekizacyjnej” stwierdził, że 
„te osoby nie zasługują na żadną 

ochronę prawną” - są to słowa z 
których byłby dumny nawet to-
warzysz Beria. I jeszcze dwie 
uwagi: Te wszystkie działania 
były podjęte ponad ćwierć wieku 
po upadku PRL, ale tu PiS znów 
sko-rzystał z osiągnięć intelektu-
alnych samego Stalina, który 
stwierdził, że „walka z byłym re-
żymem zaostrza się w miarę upły-
wu czasu”. Natomiast drastycz-
ność zastosowanych kar ma uza-
sadnienie w innej światłej myśli 
bolszewickiej - mocno bije, widać 

słusznie bije! 
 Gdy w 1990 r. rozpoczyna-
ła swe funkcjonowanie w pełni 
niezależ-na, demokratyczna i pra-
worządna III RP czy ktoś spodzie-
wał się, że po trzydziestu latach 
zaczniemy zbliżać się do rzeczywi-
stości opi-sywanej przez Orwella, 
w której wiele słów trzeba rozu-
mieć na opak - partia Prawo i 
Sprawiedliwość nie ma nic wspól-
nego z prawdziwym prawem i 
sprawiedliwością, rządzący sami 

stosujący bolszewickie metody 
krzyczą, że LGBT jest bolszewicką 
ideolo-gią, a uczciwie pracujący 

ludzie są nazywani niegodziwca-
mi. Po-zostaje czekać aż MSWiA, 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
oraz IPN połączą się w jedno i 
otrzy-mają piękną orwellowską 
nazwę Ministerstwa Miłości. 
 

Sławomir Sadowski 
Dziennik Trybuna  

24/07.2020 s.7 
 

(Ciąg dalszy ze strony 31) 

Od Redakcji. 

T 
ak, jak już wcześniej wspo-
mniałem uzurpuję, sobie 
możliwość, nie prawo oczy-

wiście, do komentowania wszyst-
kich tekstów jakie odważę się 
opublikować. 
 Trudno więc nie odnieść 
się do obszernej odpowiedzi prze-
wodniczącego FSSM RP na uza-
sadnienie uchwały Zarządu 
Głównego SEiRP, przesłane do 
Zarządu FSSM RP i opublikowa-
ne 17 lipca 2020 r. na 
www.seirp.pl. 

 W odpowiedzi Zarząd 
Główny ZG SEiRP otrzymał od 
przewodniczego FSSM RP - sam 

to podpisał - odpowiedź, ripostę, 
tłumaczenie, ostrzeżenie, czy 
nawet przedsądowe nawet pismo 
ostrzegające. 
Niezwykle trudno jest ocenić ra-
cje jednej i drugiej strony mając 
dostęp do tzw. źródeł jednej z 
nich.  
 Ale czy nie uważacie Pań-
stwo, że działania wbrew intere-
som SEiRP odbierając część ko-
rzyści - z ubezpieczenia, z odpisu 
1% od podatku, które do tej pory 

odnosiło Stowarzyszenie nie nosi 
cech „wrogiego przejęcia”. I cóż z 
tego, że to się mieści w granicach 

prawa, skoro przyzwoitość na 
takie zachowanie nie pozwala? 
Tak zwane „cele wyższe”, do któ-

rych już odniosłem się na pierw-
szych stronach OBI, są ważne. 
Ważne jest też to, by nie podwa-
żać do siebie zaufania, by nie 
oszukiwać się wzajemnie, czy też 
argumentować, że skoro ma się 
do czegoś prawo to należy z tego 
prawa korzystać w sposób bez-
względny nie zważając na racje 
drugiej strony. A może zabrakło 
szczypty solidarności w antycy-
pacji skutków tego rodzaju po-
czynań? Bo nie sądzę by działano 

z premedytacją, ze złą wolą kie-
rując się jedynie i wyłącznie 
„dobrem Federacji”. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 

 

https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa
https://www.seirp.pl/pismo-prezesa-zg-seirp-z-17-lipca-2020-roku-do-zarzadu-fssm-rp-w-sprawie-zawieszenia-czlonkostwa
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Jak nie wiadomo, o co chodzi,  
to zawsze chodzi o pieniądze 

(albo o ambicje osobiste) 
Tajemnicą poliszynela stał się 
spór pomiędzy naszymi preze-
sami: Prezesem Zarządu Głów-
nego SEiRP, kol. Antonim Dudą 
i Prezesem Zarządu FSSM, kol. 
Zdzisławem Czarneckim 

Z 
astanawiałem się, o co w 
tym wszystkim chodzi. Czy 
to sprawy ambicjonalne, 

czy też jest coś więcej na rzeczy. Z 
treści listu kol. Dudy wynika, że 
chodzi o pieniądze. Te, które on-
giś wpływały do kasy SEiRP z 
tytułu prowizji od firmy ubezpie-
czeniowej. A teraz nie wpływają, 
czy też wpływają w ilości zniko-
mej. Wpływają za to (ponoć) do 
kasy FSSM. I z tego samego tytu-
łu. 
 Szczegółów nie znam. I 
prawdę mówiąc nie chcę znać. Ale 
nie chcę, aby pieniądze były po-
wodem konfliktu pomiędzy dwo-
ma naszymi kolegami. Do tego 
najważniejszymi ludźmi w na-
szych strukturach. 
 Nieśmiało przypomnę Kole-
gom, że nie po to Was wybraliśmy 
na te funkcje. Nie po to obdarzyli-
śmy naszym najwyższym zaufa-
niem, żeby być świadkami dość 
żenującego widowiska. Mianowi-
cie wojny między Wami. Prowa-

dzonej w wyjątkowo dla nas trud-
nej sytuacji.  
 My, czyli szara brać człon-
kowska, oczekujemy od Was ak-
tywnych działań na trochę innym 
polu, niż finanse. Choć te też są 
dla nas ważne. 

 Oczekujemy, że zamiast 
udowadniania, który z Was jest 
ważniejszy, bardziej inteligentny, 
czy zwyczajnie bardziej przystoj-
ny, zajmiecie się przygotowaniem 
strategii działania kierowanych 
przez Was organizacji. 
 Oczekujemy, że w miejsce 
wycieczek osobistych przygotuje-
cie – każdy z osobna, albo może i 
wspólnie, program, jaką widzicie 
przyszłość naszych organizacji i 
jakie proponujecie rozwiązania na 
naszą – naszego środowiska 
rzecz. Co nam zaproponujecie, 
zanim my – starcy, zejdziemy w 
sposób przyspieszony przez rzą-
dzącą bandę z tego świata? Czy 
ograniczycie się tylko do złożenia 
kondolencji naszym rodzinom, 

czy też może jednak wymyślicie 
coś sensownego, żeby tych zgo-
nów było jak najmniej?  
 Tyle, że to ostatnie wymaga 
myślenia. Bez niego nie da się 
opracować żadnego planu. Żad-
nego programu. Wymaga też od-
wagi, żeby się przyznać do wła-
snej niemocy, którą – mówię to z 

bólem, od pewnego czasu pu-
blicznie prezentujecie.  
 Nie twierdzę, że musicie 

takie programy opracować osobi-
ście. Wy jesteście od kierowania, 
nadawania impulsów, w którą 
stronę mają być skierowane dzia-
łania. Ale nie słyszałem, aby któ-
ryś z Was zaproponował powoła-
nie zespołu, czy też nawet luźnej 
grupy osób, mogących opracować 
plan działania tych naszych sto-
warzyszeń. A przynajmniej do tej 
pory nie słyszałem, aby taki ze-
spół istniał. Jeśli istnieje, to dzia-
ła w sposób tajny. Żeby użyć sfor-
mułowania z lat naszej młodości 
zawodowej – tajny spec. znacze-
nia. Zakonspirowany w sposób 
doskonały. 
 Jedyny zespół, jaki jest 
aktywny i to w dobrym znaczeniu 
tego słowa, to zespół prawny. 
Przy okazji – dziękuję kolegom z 
tego zespołu. Nieraz zdarzyło mi 
się korzystać z  Waszych dobrych 
rad i opracowań. 

 Być może, a przynajmniej 
mam taką nadzieję, myśleliście 
nad sposobami, jakie działania 
można i należałoby przedsię-
wziąć. Być może, zastanawialiście 
się, jak wykorzystać fakt naszego 
zaangażowania w wyborach sa-

morządowych, do PE i do naszego 
parlamentu, a zwłaszcza ostat-
nich – prezydenckich.  
 Miałem nadzieję, że nastą-
pi z Waszej strony jakieś sensow-
ne, merytoryczne podsumowanie 
naszych wysiłków. Nie zadawala 
mnie zdawkowe podziękowanie za 
naszą aktywność. Nie tylko mnie 
nie zadawala. Inni też oczekują 
ciepłych, z serca płynących słów.  
 Chociażby takich: Dzięku-
jemy Wam bardzo za Wasze zaan-
gażowanie. Za serce, czas i dzia-
łanie, poświęcone wspólnej prze-
cież sprawie. Dziękujemy i przy-
rzekamy, że postaramy się zdys-
kontować te działania u tych, na 
których rzecz pracowaliśmy wszy-
scy. 

 Takie zwykłe potwierdze-
nie, że wiecie obydwaj, jak nam 
wszystkim ciężko, że mimo słabe-
go zdrowia, braku pieniędzy i kło-
potów osobistych i rodzinnych, 
wszyscy poświęciliśmy się dla 
dobrej sprawy. Bo chcieliśmy 
udowodnić, że właśnie tacy, jak 
my, wiedzą, czym jest demokra-
cja, czym jest prawo i czym jest 
zwykła ludzka przyzwoitość. My 
to dobitnie udowodniliśmy. I na-
leżało to publicznie potwierdzić. A 

tego mi zabrakło. Nie odnieśliście 
się w żadnym momencie do tego. 
Jedynej rzeczy, jakiej od Was 

oczekiwaliśmy, nie zrobiliście. To 
źle. A teraz już jakby za późno. 
Bo już dawno po czasie.  
Już tego od Was nie chcemy. 

Chcemy za to tego, żebyście zna-
leźli odpowiedzi na takie choćby 
pytani: 

• W jaki sposób chcecie zdyskonto-

wać z pożytkiem dla naszego śro-
dowiska nasze działania w kam-

paniach wyborczych? 

• Jaki rachunek i w jakiej formie 

wystawicie w naszym imieniu tym 
politykom i partiom, na rzecz któ-

rych działaliśmy i którzy/ które 
osiągnęli/ osiągnęły dobre wyniki? 

• Jak zamierzacie wykorzystać na-

dal istniejący w nas potencjał i co 
zamierzacie zrobić, żeby nie ogar-

nęło nas zniechęcenie i apatia? 

• Co zamierzacie, żeby wielu z nas 

nie załamało się i nie zakończyło 
w sposób gwałtowny swojego ży-

cia? 
Uważam, że są sprawy zdecydowanie 
ważniejsze, niż Wasz pojedynek. Poje-
dynek dwóch przyjaciół. Teraz już 

chyba byłych. Jeśli tak, to bolesne. 
Jeśli Koledzy uważają, że jednak war-
to coś sensownego zacząć robić, to 
proszę nam – Waszym kolegom to 

zasygnalizować. Zaproponować coś 
konkretnego. Jakiś program. Czy 
chociaż jakiś pomysł na program. 
Albo choć wskazać ludzi z zarządów 

głównych SEiRP i FSSM, którzy po-
trafiliby coś takiego wymyślić i nas 
poprowadzić. 
Bo jeśli nie, jeśli nie macie nam nic 

do zaproponowania, to sądzę, że nie 
ma logicznej przyczyny, żebyście mu-
sieli się z nami męczyć i użerać. Bo 
chyba nie o to chodzi – prawda? 

 W zakończeniu – uważam, że 
mamy prawo oczekiwać od Was ja-
kiejś reakcji na ten tekst. Napisałem 
to wszystko w uzgodnieniu i po wielu 

dyskusjach z wieloma koleżankami i 
kolegami. Nie po to, aby Was krytyko-
wać. Napisałem po to, aby Was skło-
nić do refleksji. Z niej być może wy-

niknie konkretny program działania. 
Pozdrawiam serdecznie adresatów 

Marcin Szymański 
zebek86@interia.pl 

List do prezesów 

mailto:zebek86@interia.pl
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W 
 dniu 11 lipca 1920 ro-
ku na terenie części 
Prus Wschodnich odbył 

się plebiscyt, w którym mieszkań-
cy mieli zdecydować za przynależ-
nością tych ziem do państwa nie-
mieckiego lub polskiego. Plebiscyt 
był wynikiem przegranej przez 
Niemcy I wojny światowej oraz 
odradzania się po latach zaborów 
Polski. Prusy Wschodnie będące 

częścią Niemiec stanowiły sporny 
teren – mieszkała tu ludność pol-
skojęzyczna, a Warmia przed 
pierwszym rozbiorem przez ponad 
300 lat należała do Polski. O losie 
tych ziem mieli zdecydować 
mieszkańcy. W tym roku obcho-

dzimy okrągłą 100-tną rocznicę 
tego ważnego głosowania. Niewąt-
pliwie jest to jedno z ważniejszych 
wydarzeń w dziejach regionu. 
 Na tydzień przed oficjalny-
mi obchodami 100-tnej rocznicy 
tego wydarzenia 5 lipca 2020 r. 
odbyliśmy wycieczkę śladami ple-
biscytu 1920 roku w Olsztynie. 
Wycieczkę organizowaną przez 
PTTK Olsztyn, w której wzięło 
udział blisko 20 zapaleńców pie-
szych wycieczek i poznania ta-
jemnic stolicy Warmii i Ma-
zur. Miejscem startu (godz. 
10.00): był Olsztyński Park Jaku-
bowo, pod Pomnikiem Bohaterom 
Walki o Wyzwolenie Narodowe i 
Społeczne Warmii i Mazur. Za-
kończenie: Dom Gazety Olsztyń-

skiej na Targu Rybnym na Sta-
rym Mieście przy Domu Gazety 
Olsztyńskiej. Czas trwania: ok. 3 
godziny, do przejścia ok. 3,5 km 

Trasa 

• 1. Park Jakubowo - miejsce, 

gdzie w latach 1928-1945 stał 
tzw. Pomnik Plebiscytowy – 
wzniesiony na pamiątkę wygra-

nego przez Niemców plebiscytu 
(od 1972 r. stoi tu Pomnik Bo-
haterom Walki o Wyzwolenie 
Narodowe i Społeczne Warmii i 
Mazur). 

• 2. Pomnik Bogumiła Linki na 

dawnym cmentarzu ewangelic-
kim, przy obecnej cerkwi pra-
wosławnej. 

• 3. Dom Polski – siedziba Ma-

zurskiego Komitetu Plebiscyto-
wego. W latach 1920-1939 
mieściło się tu wiele instytucji 
działających na rzecz Polski i 
polskości 

• 4. Konsulat Rzeczpospolitej 

Polskiej, działający w latach 
1920-1939, występujący w 
obronie prześladowanych przez 
Niemców Warmiaków i Mazu-
rów. 

• 5. Rejencja – siedziba Komisji 

Międzysojuszniczej, która mia-
ła czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem plebiscytu. 

• 6. Teatr Der Treudanktheather 

(obecnie Teatr im. Stefana Ja-
racza) – otwarty jako dar 

wdzięczności dla narodu nie-
mieckiego za wygrany plebi-
scyt. 

• 7. Dom Gazety Olsztyńskiej – 

Gazeta Olsztyńska miała bar-
dzo duże znaczenie dla pod-
trzymywania polskości w Olsz-
tynie i w regionie. 

 

 W plebiscycie 1920 roku za 
Prusami Wschodnimi głosowało 
363 tys. osób, na Polskę oddano 
jedynie 19 860 głosów. W Olszty-
nie za Polską głosowały 342 oso-
by. Pomnik plebiscytowy w Olsz-
tynie został zbudowany dla 
uczczenia niemieckiego zwycię-
stwa w plebiscycie na Warmii i 

Mazurach. Głosowano w 11 po-
wiatach – tyle też kolumn miał 
pomnik. Na każdej z nich widnia-
ła nazwa miasta – siedziby powia-
tu plebiscytowego. Abstimung 
Denkmal po wyzwoleniu rozebra-
no, a jego zajął monument odda-
jący cześć Bohaterom Walczącym 
o Wyzwolenie Społeczne i Narodo-
we. 
 Dom Polski został utworzo-
ny w hotelu. Pierwsza jego nazwa 
brzmiała „Reichshof”. Hotel wielo-
krotnie zmieniał właścicieli i na-
zwy. Funkcjonował jako Cen-
tralhotel, International, Concor-
dia. W 1968 roku budynek prze-
kazano na siedzibę Ośrodka Ba-

dań Naukowych, który mieści się 
(Ciąg dalszy na stronie 35) 

Wybudowany po wyzwole-
niu pominki „Bohaterom 
walk o wyzwolenie naro-
dowe i społeczne Warmii i 
Mazru” w miejscu zburzo-
nego niemieckiego 
„Pomnika Plebiscytowego 
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tutaj do dziś. 
 Bogumił Linka był jednym 
z działaczy polskich. Linka został 
pobity w styczniu 1920 r. na ze-
braniu w Szczytnie przez bojówki 
niemieckie. Po przewiezieniu do 
Olsztyna, zmarł w szpitalu. 
 Treudanktheather tłuma-
czymy jako „w podzięce za wier-
ność”. Pierwszą sztuką wystawio-
ną na deskach olsztyńskiego tea-
tru w 1925 roku był „Faust” Go-

ethego. Podczas uroczystości 
otwarcia teatru padła deklaracja, 
że z jego sceny nigdy nie padnie 

polskie słowo. Obecnie teatr nosi 
imi ę Stefana Jaracza, a na 
pierwszą premierę przedstawiono 
"Moralność pani Dulskiej". Sztu-
ka ta grana jest do dzisiaj. 
 W domu Gazety Olsztyń-
skiej mieściła się drukarnia i re-
dakcja gazety, księgarnia polska 
oraz mieszkanie Seweryna Pie-
niężnego (Pieniężni byli jednymi z 
założycieli i właścicieli gazety). 
Dom Pieniężnych był gościnny i 
otwarty dla każdego. Z począt-
kiem II Wojny Światowej Dom 
Gazety Olsztyńskiej został spalo-
ny i rozebrany do fundamentów. 
Po wyzwoleniu Dom ten zrekon-
struowano w jego dawnym kształ-
cie architektonicznym i przezna-
czono na Muzeum Gazety Olsz-
tyńskiej. 
 Tak Allenstein, jak i obec-
ny Olsztyn od zawsze był i jest 
nadal, miastem wielu kultur, wie-

lu narodowości, zbitką wielu oby-
czajowości i form obrzędowych.  
Mieszkają Warmiacy, Mazurzy, 
Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Ro-
mowie i Polacy, a jest spora li-

czebnie grupa repatriantów. Ta 
mnogość, ten tygiel różnorodności 
daje obraz tolerancyjności i po-
szanowania innych, uznania ich 

inności i zagwarantowania pielę-
gnowania obyczajów i religii. 
 

Jerzy K. Kowalewicz 

(Ciąg dalszy ze strony 34) 

Niemiecki Pomnik Plebiscytowy w Jakubowie. Pierwszoplanowa tzw. „mała” fontanna „sika” wodą do dzisiaj. 
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W 
 dniu 19 lipca 2020 r., z 
okazji Święta Policji tra-
dycyjnie już spotkała się 

grupa wędkarzy zrzeszonych w 38 
Kole Polskiego Związku Wędkar-
skiego przy Komendzie Miejskiej 
Policji w Elblągu na zawadach 
wędkarskich zorganizowanych z 
okazji tego święta. W tegorocz-
nych zawodach wzięło udział 13 
zawodników, wędkowano w rzece 
Elbląg na Bulwarze Zygmunta 

Augusta. Sama rzeka liczy sobie 
14,5 km wypływa z jeziora Dru-
zno i wpada do Zalewu Wiślanego 
jest częścią drogi wodnej określa-
nej jako Kanał Elbląski,  choć on 
zaczyna się dopiero za jeziorem 
Druzno w skład tej drogi wchodzą 

też pochylnie po których kursują 
stateczki żeglugi śródlądowej.  
Trzem zwycięstwom wręczono 

pamiątkowe puchary, a otrzymali 
je w kolejności zajętych miejsc: 
1 - Andrzej Grosz – puchar Ko-
mendanta Miejskiego Policji wrę-
czył – Z-ca Komendanta  mł. 
insp. Tomasz Piaskowski 
2 - Arkadiusz Bielan  - puchar  
Przewodniczącego NSZZP – Prze-
wodniczący Związków  Zbigniew 
Przyborowski  
3 - Krzysztof Gładykowski – pu-
char Prezesa SEiRP – wiceprezes 

Koła Karol Wyszyński. 
Oprócz tego 10 najlepszym węd-
karzom wręczono nagrody rzeczo-
we. 
Po zakończeniu zawodów i komi-
syjnym zważeniu ryb zostały one 
obdarzone wolnością.  

Jak zauważył piszący te słowa i 
robiący dokumentację fotograficz-
na z z przeciwległego brzegu za-

wodom przyglądała się niezależna 
komisja wodna. 
 

Tekst i zdjęcia 
Karol Wyszyński 

Świąteczne wędkowanie na bulwarze. 
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K 
ażde państwo musi posia-
dać system przesyłania 
przez władze różnych wia-

domości, celem obniżenia kosz-
tów, a także i dla wygody miesz-
kańców system ten rozszerza się 
na inne osoby. Tak więc i w Pol-
sce powstała poczta założona na 
polecenie króla Zygmunta II Au-
gusta w 1558 r.  Najpierw działa-
ła pomiędzy Krakowem, a Wene-
cją. Później poczta zaczęła rozsze-
rzać swe pole działania.  
 Przez Elbląg wiodło połą-
czenie na tereny wschodnie i do 
1654 r. było niezależne od Gdań-
ska. 
 W 1654 r. na sejmiku w 
Malborku Stanów Pruskich powo-
łano służbę pocztową, a jej Gene-
ralnym Poczmistrzem Prus Kró-
lewskich został Franciszek Gratty 

i to był początek kiedy to Elbląg 
został wcielony do strefy poczty 
królewskiej. 
 Z Elbląga poczta była eks-
pediowana na Litwę, do Kłajpedy, 
Rygi i Rewala (Talina). Urząd 
Pocztowy znajdował się w ówcze-

snym Dworze Artusa – Róg Stare-
go Rynku i ulicy Kowalskiej. 
Skład ówczesnego urzędu to na-
czelnik – poczmistrz, dwóch 
urzędników, kasjer, pocztylion i 

dwóch listonoszy. Urzędowi pod-
legały stacje pocztowe w: Fisze-
wie, Łęczu, Milejewie, Tolkmicku i 
Fromborku. 
 Muszę tu cofnąć się nieco 
w czasie bo Elbląg założony przez 
Krzyżaków w 1237 r. a poczta 
polska ? Ano w 1454 r. wybuchł 
bunt w niektórych miastach pań-
stwa krzyżackiego i zbuntowani 
mieszkańcy poprosili króla Polski 
Kazimierza Jagiellończyka o in-
korporacje ich do jego państwa, 
co też stało się faktem, powstały 
Prusy Królewskie. 
Pocztowa pla-
cówka  elblą-
ska mieściła 
się wówczas w 
Dworze Artu-
sa – róg obec-
nych ulic Sta-

ry Rynek – 
K o w a l s k a  
dysponowała 
30 końmi i 
p r z e w o z i ł a 
oprócz przesy-
łek poczto-

wych również 
p a s a ż e r ó w , 
których liczba 
rocznie osią-
gała 3000. 

Działalność polskiej poczty za-
kończył I rozbiór Polski. 
10 lutego 1945 r. oddziały II 
Frontu Białoruskiego Armii Ra-
dzieckiej pod dowództwem. 

 Marszałka Konstantego 
Rokossowskiego po dwóch tygo-
dniach walk zdobyły Elbląg i mia-

sto nasze decyzją aliantów po 173 
latach od I rozbioru Polski zostało 
ponownie wcielone do państwa 
polskiego. Miasto w znacznej czę-
ści ucierpiało w wyniku toczo-
nych walk. 
 Przejęciem poniemieckiego 
mienia zajmowały się poszczegól-
ne oddziały Morskiej Grupy Ope-
racyjnej powstałej jeszcze w 1944 
r. w Lublinie, a powołanej przez 
Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego, a następnie przejęte 
przez Ministerstwo Przemysłu.    
 Powoływano tez poszcze-
gólne grupy specjalistyczne i tak 
jeżeli chodzi o pocztę była to gru-

(Ciąg dalszy na stronie 38) 

Historie elbląskie. 

75. rocznica powrotu poczty polskiej 
W maju minęło 75 lat jak do Elbląga powróciła Poczta Polska,  

Elbląg założył Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Nie-
mieckiego w Jerozolimie przez nas popularnie zwanym Zakonem 
Krzyżackim albo i prościej Krzyżakami na podbitych ziemiach 
dawnych Prusów. Elbląg był jego główna siedzibą stolicą do 1309 
r. to jest do czasów kiedy to z Wenecji do Malborka przybył wieki 
mistrz. W 1454 r. w wyniku buntu między innymi mieszczan el-
bląskich część państwa krzyżackiego poddaje się pod panowanie 
króla polskiego i powstają Prusy Królewskie. 

Karol Wyszyński 
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pa w sile 12 osób skierowana z 
Inowrocławia pod kierownictwem 
Edmunda Droszcza przed 1939 r. 
pełniącego obowiązki zastępcy 
naczelnika urzędu pocztowego w 
Inowrocławiu. Grupa ta z dużymi 
trudnościami przybyła do Elbląga 
w dniu 4 kwietna.  
 Na miejscu też były trud-
ności ze strony wojskowych władz 
radzieckich a i byłych mieszkań-
ców miasta. Obecna placówka 

pocztowa a przed 1945 r. poczta 
główna w Elblągu zajęta była 
przez Armię Radziecką na miejsce 

składowania zdobyczy wojen-
nych. Ten gmach powstał w 1887 
r. wzniesiony przez mistrza bu-
dowlanego Schaeffera. W ubie-
głym roku podczas prac moderni-
zacyjnych odsłonięto na ścianie 
od strony dziedzińca napis wyko-
nany cyrylicą „9 maja kaniec waj-
ny”. 
 Pierwsza placówka poczto-
wa powstała wówczas przy obec-
nej ulicy Kajki obecnie jest tam 
urząd pocztowy nr 4.  Placówkę 
tą uruchomiono 23 kwietnia, nie 
posiadano żadnych pieczęci ani 
innych atrybutów pocztowych, 
pierwszy stempel pocztowy wyko-
nał p. Baranowski wycinając  go 
w gumie.  
 Razem ze wspomnianym 
Edwardem Droszczem który zo-
stał pierwszym naczelnikiem 
przybyli: Kazimierz Wnuk, Józef 
Bandzimiera, Zygmunt Chwirot – 

kierownik oddziału obrotu pie-
niężnego, Stanisław i Zygmunt 
Knaflewscy, Józef Konieczyński, 
Bogdan Andrzejewski, Franciszek 
Kołutkiewicz – Kosmowski oraz 
Jan Zawodniak i Lech Józef Bara-

nowski.  
 B u d y -
nek poczty 
głównej został 
przekazany 
polskim wła-
dzom  30 ma-
ja nieco wcze-
śniej bo 19 
maja Komen-
dantura Wo-
jenna symbo-
licznie prze-

kazała no-
wym polskim 
władzom klu-

cze do mia-
sta.  
 P ierw-
szy transport 
pocztowy wy-
konany też 
przez p. Ba-
ranowskiego 
odbył się 25 
kwietnia na 
rowerze do 
Tczewa a na-
stępnie do 
Bydgoszczy 
gdzie dostar-
czył na rowe-
rze ok.50 li-
stów otrzymał 
tam tez nie-
zbędne atry-
buty do funk-
c jonowan ia 
e l b l ą s k i e j 
placówki. 

 Pan Baranowski też na 
ternie miasta zdejmował niemiec-
kie skrzynki pocztowe i adapto-
wał je na polskie. W 1995 r. zo-
stał mu nadany tytuł Honorowe-
go Obywatela Elbląga. 

Zabraną przez Niemców centralę 
telefoniczną zastąpiono znalezio-
ną k. Pasłęka centralę na 100 
numerów. 
 Usługi pocztowe z trudem i 
mozołem dzięki zaangażowaniu 
się pracowników rozwijały się. 

Nowe technologie ostatnio wpro-
wadzane  spowodowały spadek 
wysyłanych listów, kartek życze-
niowych niemniej jednak poczta 
nadal funkcjonuje. Poczta z oka-
zji różnych wydarzeń wydaje 
znaczki i karty pocztowe, stosuje 
okolicznościowe stemple.  W tym 
roku w maju z okazji 75 rocznicy 
powrotu polskiej poczty do tego 
miasta na elbląskiej poczcie był 
stosowany datownik pocztowy, 
wydano beznominałową kartę 
pocztową z widokiem UPT 1 i ar-
kusik znaczków personalizowa-
nych.  
  

Tekst i zdjęcia (ze zbiorów) autora  
Karol Wyszyński 

(Ciąg dalszy ze strony 37) 
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PODNIOSŁA UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA 
MIEJSKIEGO SZALETU Z UDZIAŁEM  

MINISTRA OŚLIZŁEGO 

Odsłonięcie szaletu zaczęło się szumnie. 
Minister po dywanie szedł,  

  jak kogut, dumnie, 
W rytm marsza zagranego przez   

   wiejską kapelę.  
Zachwytów i oklasków zebrał  

   miłych wiele. 
Balon się, jak parasol,  
  nad ministrem kiwał, 

A oficer go z ziemi finką przytrzymywał. 
Niestety, wiatr był duży,  

  drań sabotażysta  
Wziął, rozdmuchał konfetti... 

Żaden pejzażysta 
.Nie oddałby widoku fruwających śmieci, 

Każdy skrawek papieru w inną stronę leci, 
Na Oślizłego głowę spada rzadko który...  

Minister, wiatr by oddał do prokuratury  
Pod zarzutem terroru, przemocy, dywersji, 

A nawet zdrady stanu! ... 
Czuł wiele awersji  

Do przyrody, bo jedna mu się nie kłaniała, 
I robiła zazwyczaj to, co sama chciała. 

W jej krytycznej ocenie zbieżne stanowiska  
Miał z ministrem ochrony,  

  właśnie środowiska. 
Z ministrem Szubrawszczakiem  
   za to toczył boje,  

O to, kto większy lapsus  
  albo nonsens powie, 

Byli w tej sztuce świetni,  

  wciąż się wyprzedzali, 

Z zawiści sobie nogi często podstawiali. 
Oślizły w złym humorze zaczął wystąpienie. 

Rzekł z patosem, że ceni sobie zaproszenie. 
Jest zaszczytem dla niego,  

   że tu dzisiaj staje  
I ważną, inwestycję dla kraju oddaje. 

Mówił co robią w rządzie dla obywateli, 
W poświęceniu bez granic;  

O tym, że przejęli  
Kraj w ruinie, od posad go odbudowują, 

Dowodem ten przybytek. 
Korzyści odczują  
W niedługim czasie wszyscy  

  niemal bez wyjątku,  
Poza niewdzięcznikami  

  z podlejszego sortu. 
W tromtadracji rozpędził się 

    jak pendolino. 
Z manierą przemądrzalców  

  i z buńczuczną miną  
Dał wykład o szalecie, o jego godności, 

Wzniośle go nazywając  
  bastionem wolności. 

I zręcznie wszedł na temat  
  żołnierzy wyklętych... 

Przestał się kontrolować,  

wpadł w swój styl nadęty,  

Podniosłym głosem mówił o patriotyzmie,  
Koniecznych rozliczeniach,  

   o niejednej bliźnie, 
 wrogach, którzy zewsząd  

   rząd ich osaczają. 
 szacunku żadnego dla niego nie mają. 

Tu głos mu aż zadudnił, wyklął   
  niewdzięczników -  

Animalnych - jak rzekł wódz -   
  podłych osobników.  

Był wzruszony, słowami swymi   
   zachłyśnięty, 

Więc skończył, odwołując się  
  do wszystkich świętych. 

Oddał rząd, szalet, miasto, ich   
  stałej opiece. 

Miejsce przed mikrofonem  
  ustąpił kobiecie. 
Pani burmistrz  

mu wielką wdzięczność wyraziła, 

Lecz w tym czasie myślami  

  gdzie indziej krążyła: 
Czy minister, gdy dzwonił,  

 widział ją w piżamie?...  
Gdzie jest w jej domu podgląd:  

  w obrazie na ścianie,  
W radiu, telewizorze, lampie...? 

Oznajmiła, 
Że ludność na przybytek sobie zasłużyła, 

Powierzając rządzenie w odpowiednie ręce. 
A ona tu wyraża przekonanie święte, 

Iż obiekt o niezmiernym  
  dla miasta znaczeniu,  

Posłuży niejednemu jeszcze pokoleniu. 
Ksiądz Profitek budowlę  

 z wszystkich stron poświęcił  
I modlitwę króciutką zmówił  
   w jej intencji. 

Tłum ruszył, by z przybytkiem   
  bliżej się zapoznać. 

Minister autografów zdążył trochę rozdać  
Zanim go pani burmistrz na fetę zabrała, 

Którą na cześć szaletu i gościa wydała. 
Bankiet część znaczną miasta  

  budżetu pochłonął,  
(Na ten cel jednej szkoły remont   

  poświęcono).  
Oślizły po dwóch drinkach,  

  już się tak nie boczy  
Pretensję w kieszeń schował, z Płaksą  

   dialog toczy 
 różnych zagadnieniach... 

Nagle atakuje: 
 Wybaczy pani burmistrz,  

  że ją przepytuję, 
Ta szefowa szaletu to jest 
    ktoś sprawdzony, 

Nam oddany?...  
Przez kogoś może polecony?  

Krótko mówiąc, czy człowiek  

   godny zaufania?... 

 ...Najwyższego, osoba całkiem  
   nam oddana. 

 Każdego, kogo teraz w mieście  
   zatrudniamy, 

Do czterech wstecz pokoleń  
  starannie sprawdzamy, 

Stąd kadry mamy wierne,  
  oddane bez granic,  

Wiedzące, że niczego nie dostaną za nic. 
W IPN-ie sprawdziłam panią szaletową, 

Czy można jej powierzyć  
  posadę państwową? 
 zastrzeżeń nie było.  

Ma więc stanowisko  
Jestem pewna, że zrobi, gdy zażądam,  

    wszystko.  
Tym bardziej, że to mego jest męża  

  stryjenka...  
Osoba wszelkich zalet, nieomalże święta. 

U ojca toruńskiego jest bywalcem stałym  
I jego zaufaniem cieszy się niemałym. 

W naszych partyjnych sprawach  
  także jest aktywna.  

Ogólnie mówiąc postać wielce pozytywna. 
 No to jestem spokojny i cieszę się bardzo, 

Ze mamy takie kadry, one awangardą 

Są naszych dobrych przemian  

   i je gwarantują, 
Swą wiedzą oraz wiarą kraj  

  nasz przebudują  
Na raj prawdziwy, mlekiem  

  i miodem płynącym... 
 Pan minister przemawia w sposób  

   tak krzepiący, 
I tak mądrze, że prawie mi pan dorównuje  

- Stopa w jego kieliszek swoim postukuje  
- Wypijmy, że nas Pan Bóg talentem  

  obdarzył. 
Tą paralelą nastrój Oślizłego zważył, 

Jakby ktoś zamiast drinka dał  
  mu szklankę octu. 

Do Stopy grzecznie przepił i rzekł  
   prosto z mostu; 

 Pan wybaczy, lecz sprawy ważne  
   omawiamy... 
 Rozumiem całkowicie,  

  już nie przeszkadzamy -  

W pluralis majestatis Stopa często gadał. 

Odwrócił się na pięcie... 
Później opowiadał, 

Ze z ministrem Oślizłym przesiedział  
   pół nocy  

I w sprawach mu państwowych udzielił  
  pomocy  

Życzliwymi radami ... 
- A co to za postać?...  

Minister, gdy znów mogli  
 z panią burmistrz zostać  

Sami, spytał z przekąsem 
 - Jakiś patriota?... 

-Jeśli mam mówić szczerze...  
  miejscowy idiota  

Lecz bardzo nam przydatny,  
  dla nas zrobi wszystko... 
 Z miejsca czułem, że jest  

  to poczciwe chłopisko. 
Ministrowi znów uśmiech powrócił na usta. 

 Gdzie jest kelner, bo szklanka  
  moja znowu pusta?... 

Balowano niemalże do samego rana, 
Uroczystość ogólnie byłaby udana 

Lecz doszło do przykrego w skutkach  
   wydarzenia, 

 konsekwencjach trudnych wprost  
  do przewidzenia. 

Kiedy był taniec brzucha,  
  stało się nieszczęście. 

U jednej z pań tańczących  
  zbyt wielkie napięcie  

Powitało, gdy ją nagle schwyciło lumbago. 
(Bo jak wszystkie tancerki tańczyła półnago 

 przeciąg ją zdradliwy w bezruchu  
   przyszpilił).  
Chciała się wyprostować,  

  i w tej samej chwili  
Sztuczna perła z jej pępka nagle wystrzeliła 

I dostojnego gościa wprost w oko trafiła. 

Ochrona Oślizłego rzuciła na ziemię, 

Starszą panią natychmiast  
  zabrano w podziemie  

Miejscowego więzienia,  
  tam ją przesłuchano  

Z użyciem różnych środków,  
  lecz nie uzyskano  

Potwierdzenia, że chciała  
   dokonać zamachu, 

Bowiem matrona zmysły straciła ze strachu 
I krzyczała, że z brzozą  

  nic wspólnego nie ma, 
Gdyż jest lilią nietkniętą od dnia urodzenia. 
Prokurator ją zwolnił acz   

  z wielką niechęcią, 
I poddana została wielu przedsięwzięciom, 

Operacyjnym, zwłaszcza kontroli policji 
Nieustannej. A nadto w ramach ekshibicji 

Zdjęcie tej podejrzanej o zamach kobiecie 
Na policyjnej stronie wisi w Internecie. 
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https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/sroda-z-profilaktyka/15-07-2020-r-
zdrowie-w-telefonie-,23.html  

https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/sroda-z-profilaktyka/15-07-2020-r-zdrowie-w-telefonie-,23.html
https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/sroda-z-profilaktyka/15-07-2020-r-zdrowie-w-telefonie-,23.html
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https://www.gazetasenior.pl/wp-content/
uploads/2020/06/Gazeta-Senior-lipiec-2020.pdf  

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/
wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI_7_97_2020.pdf  

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/06/Gazeta-Senior-lipiec-2020.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/06/Gazeta-Senior-lipiec-2020.pdf
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI_7_97_2020.pdf
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Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41 

NIP: 8512442679 

Na okładce: 
Strona pierwsza: XXX Lat SEiRP 

Strona ostatnia: Kol. Stanisław Stefanowicz 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą drugą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 

pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 
Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać  

w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz  
OBI w sieci na stronach www:  

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny, https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf 

http://seirp.olsztyn.pl/ 
E-mail: zwseirp_olsztyn@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125.  

10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41 

Bezpłatną Pomoc Prawną w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać 

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,  
ul. Tarasa Szewczenki 1, 
Tel. 22 299 60 90, wew. 4 

e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl  

Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl. 

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf
http://seirp.olsztyn.pl/
mailto:zwseirp_olsztyn@wp.pl
mailto:olsztyn@dlakonsumenta.pl
https://dlakonsumenta.pl/
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Kol. Stanisław Stefanowicz 
Jeden z założycieli Koła SEiRP przez WSPol. w Szczytnie 

Przewodniczący Komisji Kultury i Wypoczynku 


